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KATA PENGANTAR 

        

 
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 penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul:“Persepsi Mahasiswi Semester Lima 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Terhadap Busana Hijab”. sebagai 

salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Shalawat beserta salam buat 

reformator ummat selalu penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga 

keluarga beserta sahabatnya yang telah berhasil membuka tabir peradaban baru, 

dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang merupakan Dinul 

Haqsebagairahmatanlil’alamin dan berjuang merubah peradaban dunia dari 

keburukan menjadi lebih baik.  

Melalui proses bimbingan dan pengarahan yang disumbangkan oleh 

orang-orang yang berpengalaman, motivasi sertado’a orang-orang yang berada di 

sekeliling penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan penuh 

kesadaran. 

Sesungguhnya skripsi ini telah disusun sesempurna mungkin. Namun 

menyadari bahwa di dalam nyaterdapat kekurangan dan kelemahan berbagai 

aspek. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis berharap dan menerima 

sumbangan masukan pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mendapatkan dukungan dan juga 

menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran 

tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Teristimewa kepada Ayahanda Imam 

Sujadi dan Ibund Nur-Azah, yang bersusah payah membanting tulang, memeras 

keringat untuk membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya, ilmu ini akan 

menjadi bekal yang berharga bagi peneliti, agar nantinya dapat meraih kesuksesan 

dan kebahagian dunia akhirat, terimakasih atas do’anya, motivasi serta 

dukungannya baik secara moril dan meteril, sehingga Ananda dapat melaksanakan 

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Jadi, pada kesempatan ini peneliti 

ingin menyampaikan dengan penuh hormat serta ucapan terimakasih kepada: 

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

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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, selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Dr. Masrun, MA, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Azni M.Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Drs. H. Syahril Romli, M.Ag, selaku ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Rosmita, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  
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8. Ibu Aslati, M. Ag selaku penasehat akademik terimakasih atas dukungan yang 

diberikan kepada penullis dari awal hingga akhir perkuliahan. 

9. Bapak Drs Ginda, M.Ag dan Bapak Muhammad Soim, MA selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

10. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat sebutkan 

satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi 

bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan. 

11. Bapak Ibu bagian akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

memberikan layanan serta bantuan pada saya. 

12. Perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas berupa 

leteratur dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Keluarga besar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2012 PMI 

Aldil Nuari, Ari Isti Vinias, Eko Sarjono, Farel Qadri, Fitri Sumiyati, Helvi 

Deswita, Lida Daryati, Marwinda Fitri, Hafni, Mursyida, Melina Sari, Nurwidi 

Letari, M. Ramadhan Sinaga, Rifka Olanda, Rahmi Yanti, Retno Pujianti, 

Rudi Lasimon, Riri Resha, Rizky Alfan, Saskarina, Sarimah, Susanti, Suryana, 

Suryani, Siti Bulan, Teddy Irawan, Tri Mardiyah dan Yusnita. 

14. Untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) “Najmi Nabila, Ade Irma 

Yanti Sibuea, Norma Yulia, Sri Rahmayani, Desita Eka Saputri, 

Kamaruzaman, Akundra, Topan Hidayat, Esti Gustina, Nilvaridho Hendra, 

Khairullah Dan Muhammad Rahmad.  
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15. Kepada sahabatku Sarimah terimakasih banyak telah memberikan masukkan 

atas penelitian yang dilalukan kepada peneliti, dan telah memberi warna dalam 

hidup penulis selama perkuliahan ini dan semoga kita menjadi orang-orang 

yang sukses. 

16. Kepada adiku Khusnul Khotimah, terimakasih telah memberikan dukungan 

penuh. 

17. Buat seluruh keluarga besar saya terimakasih atas dan do’anya yang telah 

memberi semangat kepada sipenullis. 

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah 

SWT dan sebuah harapan bagi penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

dan pembaca semuanya. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT, segala amal jariah dibalas 

dengan balasan yang berlipat ganda. Aminaminyarobbal’alamin. 

Kemudian, apabila dalam karya ilmiah ini terdapat kekurangan, penulis 

senantiasa terbuka untuk kritikdan saran yang bersifat membangun dari pembaca. 

Apabila ada kekurangan dalam karyaini, hanya kepada Allah penulis memohon 

ampun. Semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat. 

 

Pekanbaru, 17 Januari2017 

 

 

 

Nurul Rahayu Ningsih 

NIM 11241204714 


