
i 
 

KATA PENGANTAR 

  

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan 

rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, 

sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ EFEKTIFITAS 

PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PRANIKAH DI 

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN KOTA 

PEKANBARU”, Skripsi ini disusun dalma rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana sastra satu pada jurusan pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Isalm 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Penulis sangat menyadari dalm penulisan dan penyusun skripsi ini sampai 

selesai banyak melibatkan berbagi pihak memberikan bantuan baik berupa moril 

maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan kata terimakasih dari lubuk 

hati yang paling dalam yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya terutama 

kepada : 

1. Ayahanda M. Nasir dan ibunda Nurasni yang sangat ananda cintai dan 

sayangi, yang telah memberi kasih sayang dengan tulus dan ikhlas memberi 

semangat, motivasi baik moril maupun materil sehingga ananda bisa 

menyelesaikan perkuliahan dan menyelasaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr Munzir Hitami MA sebagai rektor UIN Suska Riau 

Pekanbaru 

3. Bapak Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau, DR. 

Yasril, MIS, beserta wakil dekan I, II, III, beserta seluruh dosen dan 

karyawan yang bekerja di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang 

telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak ketua jurusan pengembangan Masyarakat islam Drs.H.Syahril 

Romli,M.Ag yang telah penuh kesabaran dan perhatian dalam memberikan 

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Kepada Bapak Darusman M. Ag dan Ibu Rosmita M,Ag yang menjadi 

pembimbing ananda, terimakasih banyak atas keikhlasan dan kesabaran 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada kantor urusan agama beserta pegawai penulis ucapankan terima 

kasih, atas bantuan yang sudah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini 

7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang anda sayangi angkatan 

2010 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak disebutkan 

namanya satu persatu yang telah memeberikan semangat dan dukungan 

kepada penulis.  

8. Buat teman-teman KKN angkatan 2013 terimakasih atas dorongan dan 

motivasi yang telah diberikan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini 

kemampuan penulis terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang memebangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

Pekanbaru,    Januari 2017 

Penulis  
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