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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 hidayahnya. Terutamanya dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “MINAT REMAJA DALAM 

MENGIKUTI KEGIATAN KEAGAMAAN DI RT 03 RW 13 KELURAHAN 

SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN”, sebagai salah satu persyaratan 

guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan 

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  NAZIR SIREGAR, serta ibunda 

tercinta dan tersayang MASRIDA HARAHAP yang tidak bosan-bosannya 

memberikan nasehat dan arahan untuk mengejar cita-citaku, dan bersusah 

payah membanting tulang demi membiayai pendidikan anak-anaknya, Serta 

tidak lupa buat kakak Nur Arini S Amd, keb, dan adikku tersayang Khoirun 

Nasrun S 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. 

3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan ilmu 

Komunikasi. 
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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. Yasril Yazid, MIS dan Bapak Yurnalis, S.Sos.i, MA selaku 

pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu banyak dan tak kenal 

lelah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

6. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan berbagai kemudahan bagi 

penulis selama melakukan penulis. 

7. Bapak Juani beserta anggota remaja Masjid yang telah membantu penulis 

selama dalam proses penulis 

8. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam yakni, Titin Mustiyan, Legiana,Nurjanah, Faruk Siddiq, Hekky 

Syafriadi , Retno Pujianti , Rika Riyanti angkatan 2012 dan semua pihak yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi motivasi dan 

waktu untuk berbagi.   

9. Keluarga besar Resimen Mahasiswa ( MENWA ) SATUAN 042/ib terkhusus 

untuk satu leting saya Ridho Rumambi, Andy Syahri, Rahman Taufik, 

Achmad Sudarmanto, Heri Y W, Awaludin Toha, Windi Aliman, Sri 

Moelyani, Astuti Rahayu, Nadia Yolanda, Lidra rahmadayanti. Yang telah 

memberikan dukungan, semangat dan do’a. 

10. Teman-teman KKN angkatan XXXIX kota dumai kelurahan pangkalan sesai 

II atas dukungan semangat dan do’anya. 

11. Kepada seluruh penghuni kost Paradise Blok K, No 10 yakni: Arni Amrida  

Putri S,Pdi, Evi Ratna Sari S,Pdi dan adik-adikku semua yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.    
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Semoga Allah SWT membalas atas segala bantuan, dan kiranya Allah SWT 

membalas kebaikan yang lebih besar dari yang mereka berikan selama ini. Penulis 

menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan dan 

pengalaman. Sehingga penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang 

membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat 

bermamfaat bagi penulis dan pembaca. Amin Yaa Robbal ‘lamin. 

 

 Pekanbaru, 19 April 2017 
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