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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kasih 

sayang-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, 

sebagaimana berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang tidak 

berpengetahuan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti 

sekarang ini, dengan ucapan Allahumma solli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa’ala 

Ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yang 

mendapat syafa’atnya di hari akhir kelak Amin Ya Rabbal ‘Alamin.  

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Serjana 

Komunikasi Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul:“perubahan perilaku 

menyimpang remaja usia 15-21 di kelurahan lipat kain melalui nilai etika 

keIslaman)”. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, yang telah membantu proses penyelesaian 

penyusunan skripsi ini. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir, MA,  selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, Bapak Dr. Masrun, MA, Bapak Dr. Kadar, 

M.Ag, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Zulamri, MA dan Bapak Rahmad, M.Pd, selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 

5. Bapak Azni, MA selaku Penasehat Akademik Penulis yang memberi 

pengarahan dan motivasi kepada penulis. 

6. Bapak Zulamri MA, dan Bapak Dr. H. Syaril Romli M.Ag selaku dosen 

Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan 

tidak pernah bosan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis 

selama perkuliahan, khususnya Ibu Dessy syofianti, Bapak M. Fahli Zatra 

Hadi, Ibu Nurjanis, Ibu Listiawati yang bukan saja dosen bagi penulis 

namun juga orangtua sekaligus teman, serta seluruh dosen karyawan/ti 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Khususnya Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

8. Teristimewa buat Ayahanda (Amirullah) dan Ibunda (Home) tercinta yang 

segenap kasih sayangnya senantiasa mendo’akan penulis dan membantu 

penulis melalui motivasi dan materi yang tidak dapat dihitung lagi demi 

meraih keberhasilan penulis. 
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9. Teristimewa juga buat abang-abang ku yonrisman s.sos, Ramli, Alm 

Haisuma (almarhum, zulfami, rati purwasi dan ayu jelita yang telah 

memberikan semangat serta dukungan untuk keberhasilan studi penulis 

selama ini. 

10. Bapak Salman Jamaludin dan para Rekan-Rekan Di Kelurahan Lipat Kain 

serta seluruh anggota yang telah bersedia memberikan waktu kepada 

penulis untuk meneliti pengujian ini. 

11. Dan kepada sang motivasiku  Anasril telah memberikan  semangat, 

maupun motivasi dan perhatian serta lantunan do’anya kepada penulis 

sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat keluarga suami ku yang terutama buat ayahanda Rajudin ( alm ) dan 

ibunda ( Ramtina) dan buat selurah keluarga yang di magilang tak bisa 

disebutkan nama-namanya persatu yang telah memberiku banyak kali 

nasehat-nasehat yang ku dapatkan. 

13. Semua teman seangkatan, teman seperjuanganku Isna Susi Susanti, 

meawati astuti, Nurhidayarti Putri S.Kom I, Fadhla Fitriana, S.Kom 

I,melly Susanti S. Kom I, Sa’adatul Ulfiani S. Kom I, mila, Suci, Puji, 

Juma mida, abag aris dan Nurlestri selalu memberikan motivasi dan 

Khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam baik lokal A maupun 

lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi 

penulis dan selalu mendo’akan penulis terimakasih semuanya. 
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Semoga Allah membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan 

balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kelancaran dan 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan 

semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal ‘Alamin.  

 

 

Pekanbaru, 27 Desember  2016 
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