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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat 

serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. . Shalawat 

beserta salam tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yakni nabi besar  

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepadaalam 

yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan  saat sekarang ini. 

Semoga kita termasuk kedalam golongan yang mendapat Syafa’at di akhirat 

kelak. Amiin. 

Alhamdulillah saya ucapkan, karna saya masih diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan sebuah karya ilmiah atau skripsi guna memenuhi syarat- syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas islam Negeri Riau  dengan 

judul ” Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga di 

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. 

Selanjut penulis mengucapkan ribuan terima kasih karena penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan penelitian ini  telah banyak melibatkan berbagai pihak. 

Baik secara langsung maupun tidak langsung Dan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya untuk dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan 

pembantu Rektor I, II, dan III beserta Civitas Akademik. 

2. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Dekan I, II 

dan III. 
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3. Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan  Bimbingan Konseling Islam 

dan Listiawati, M.Pd sebagai sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling 

Islam, sekaligus Penasehat Akademik penulis. 

4. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku pembimbing I dan Zulamri, MA selaku 

pembimbing II penulis yang telah memberi banyak masukan, bimbingan 

dan pengarahan serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses 

perkuliahan. 

5. Seluruh Dosen-dosen dan Staff Civitas Akademik Fakuktas Dakwah dan 

Komunikasi yang telah mendidik penulis. 

6. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang spesial penulis haturkan 

dengan rendah hati dan rasa hormat kepada yang tersayang dan yang 

teristimewa buat kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan dan 

membesarkan penulis yaitu Abanda Nurbaiyus dan Omaknda Syamsinar, 

S.Pd yang senantiasa mendoakan penulis dari kecil sampai besar. Selalu 

memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan baik moril maupun 

materil kepada penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do’a 

untuk penulis. Dan untuk saudara-saudariku tercinta, Algusrijman, S.Sos, 

Ije, Julia Pusfita dan Al-azhar Maulana Putra dan seluruh anggota keluarga 

besar penulis yang telah memberikan sokongan dan dorongan kepada 

penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan S1 ini. 

7. Untuk sahabat terbaik, Filda Sholehati, Alifiah Zahratul Aini, S.Sos, Suci 

Lestari, S.Sos, Helmita Sari, Ainalisa Pratiwi, Lira maharani, serta teman-

teman BKI KM angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, tersimpan dengan indah kenangan selama bersama. 

8. Kepada Keluarga besar Pengadilan agama Bangkinang yang telah 

memberikan penulis pengalaman kerja kurang lebih 2 bulan serta keluarga 

KKN Desa Gading Sari dan sahabat Kos Husna. 

9. Buat teman-teman di game Free Fire dan SAPANGKEK yang selalu 

memberikan do’a dan dukungan kepada penulis. 
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Terakhir penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat 

penulis cantumkan satu persatu, terima kasih atas doa yang senantiasa 

mengalir tanpa sepengetahuan penulis, yang telah ikut membantu dan 

memberikan semangat hingga akhirnya skripsi ini selesai dengan baik. 

Hanya allah SWT yang bisa membalas segala kebaikan. Semoga skripsi 

ini dapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat bermanfaat dan 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata semoga kita 

selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin Yaa Rabbal Alamiin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

 

 

Pekanbaru,   Juli 2018 

Penulis 

 

 

Alrabbi 

NIM. 11442204549 

 

 


