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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan 

semesta alam yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada penulis 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga 

terlimpahkan kepada uswatun hasanah, Rasulullah SAW, dan segenap pengikut 

hingga akhir kelak. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan 

dalam penulis skripsi ini. Dengan segala kemampuan dan kerja keras, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbang pikiran, waktu, tenaga, 

dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

Selain itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:  

1. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tuaku ayahanda Ir. 

Ngationo, ibunda Ariyanti, S.Pd serta abangku tercinta Suryo Edi 

Wibowo dan adik-adikku tercinta Werdi Suriyanti Tri Ayu Ning Putri 

dan Muhammad Nur Iman. 

2. Terima kasih juga teruntuk istriku tersayang Resiyani, SE yang telah 

membantu dan memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan 

pendidikan S1. 

3. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin  M.Ag sebagai Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komuniasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



iv 
 

5. Imron Rosidi, MA, PhD selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Drs. H. Arwan, M.Ag selaku pembimbing I dan Zulkarnaini, M.Ag 

selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 

Kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 

penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komuniasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Ibu Ketua Majelis Taklim Baiturrahman beserta staff dan pengurus 

Majelis Taklim Baiturrahman Kelurahan Duri Timur. 

 Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan kedepan. Akhir kata, dengan 

segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dan semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin. 

WassalamualaikumWr.Wb. 

Pekanbaru, Agustus 2018 
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