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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah yang patut diucapkan 

kecuali syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan 

hidayah kepada penulis berupa kesehatan dan kesempurnaan jiwa dan raga, 

sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup 

lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutamanya dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PERANAN LEMBAGA 

KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI KELURAHAN  RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH 

PEKANBARU”, sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan ilmu Komunikasi UIN SUSKA 

RIAU. Shalawat beserta salam selalu penulis tujukan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari keburukan menjadi yang 

lebih baik. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit sumbangan dan jasa yang 

penulis terima dari berbagai pihak, yang sangat membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kedua orang tuaku yang tercinta ayahnda  H.Murni, serta ibunda 

tercinta dan tersayang HJ.Zakiah yang tidak bosan-bosannya 

memberikan nasehat dan arahan untuk mengejar cita-citaku. Serta tidak 

lupa buat kakak-kakaku Sri Wahyuni, Rahma Yuliza dan adik-adikku 

tersayang Kurniawan, Nurdelima, Siti Fahriah, Maisa Salsabila, Maisi 

Silsila Putri Indah yang selalu memberi nasehat dan dukungan kepadaku 

“I LOVE YOU MY FAMILY”. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
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3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan ilmu 

Komunikasi. 

4. Drs.H.Syahril Romli, M.Ag sebagai ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku sekretaris Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam 

5. Bapak Dr. Kodarni S.ST M.Pd dan Bapak Soim M.Ag selaku 

pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu banyak dan tak kenal 

lelah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

6. Kepada Relawan dan juga anggota LKM Pelaksanaan Kegiatan P2KKP 

di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh. 

7. Kepada fasilitator Tim 01 Kelurahan Rintis Buk Meri, Kak Refni, Kak 

era yang telah memberikan dukungan  dan informasi kepada penulis. 

8. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam yakni Titin Mustiyan (Maroah), Nurjanah, Faruk 

Siddiq, Ely Ernawati, Irmawati, angkatan 2012 dan semua pihak yang 

tidak bisa saya sebutkan satu per satu ,terimakasih telah memberi 

motivasi dan waktu untuk berbagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu 

pengetahuan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran 

yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya 

pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca yang budiman, khususnya penulis sendiri. Semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan rekan-rekan semua. 

 

 Pekanbaru, 24 Oktober 2016 
 

  

 

 

 IRAYANI 


