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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful 

Disaat bibir tidak mampu untuk mengungkapkan kata, menuturkan bicara, 

hanya hati yang tidak pernah lelah meluahkan segala rasa kepada sang pencipta 

menyemai puji dan syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, berkat, inayat dan nikmat-Nya memberi peluang kepada penulis untuk 

terus menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “METODE BIMBINGAN 

AGAMA DALAM MEMBINA PEMAHAMAN AGAMA PARA 

GELANDANGAN OLEH JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH 

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR” sesuai dengan rencana yang diharapkan. 

Shalawat beriring salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga 

baginda, para sahabat dan tabi’in serta penerus perjuangan dalam menegakkan 

kebenaran dengan kalmiah Lailaha illallah Muhamad Rasulullah ( ال إله إال هللا محمد   .)

 رسول هللا 

Dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-

pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motivasi serta saran 

dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

1.  Ayahnda Dzulkifli bin Mahmod dan ibunda Pauziyah binti Ishak yang 

sangat anakanda cintai dan sayangi yang tidak pernah lelah memberikan 
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dorongan, semangat dan nasihat supaya sesekali tidak menyerah dalam  

sebuah perjuangan di kala air mata menjadi teman setia serta kalungan doa 

yang begitu tulus sentiasa dipanjatkan ke hadirat Ilahi buat anakanda 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Paling teristimewa isteri tercinta, Nur Zahidah binti Zulkifli yang banyak 

melakukan pengorbanan dan semangat yang tinggi sendirian ketika sedang 

hamil sambil menanti penulis menyelesaikan skripsi. 

3. Terima kasih penulis ungkapkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, 

MA, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 

di Universitas ini pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam. 

4. Bapak Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi yang telah berjasa memberikan kerjasama kepada penulis serta 

para Wakil Dekan. 

5. Ibu Drs. Silawati, M.Pd dan Bapak Rahmad, S.pd, M.Pd, selaku 

pembimbing di dalam penulisan skripsi ini yang menjadi cahaya dan 

penyuluh di kala penulis dalam kesamaran. 

6.  Ketua Jurusan Pak Zulamri S,Ag.MA, Dosen dan seluruh karyawan dan 

karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

7. Pembimbingan Akademik Bapak Miftahuddin M.Ag yang banyak 

membantu penulis dari semester 1 sehingga selesai. 

8. Terima Kasih kepada seluruh karyawan Jabatan Agama Islam Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur yang banyak memberikan kerjasama kepada 

penulis.  
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9. Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga penulis dan keluarga isteri penulis 

yang banyak membantu memberi dorongan untuk penulis menyelesaikan 

pengajian. 

10. Sahabat seperjuangan yang sentiasa membantu dan memberi tunjuk ajar 

kepada penulis bagi menyelesaikan skripsi ini yaitu Umar Talo, Muhammad 

Nur Hidayah, Mohamad Faiz, Firdaus, Luqman, Nash, Nabil, Rifa dan 

Deddy. 

Walau jalan yang dilalui dalam menyelesaikan skripsi ini dihiasi duri 

ditengahnya, namun hal ini penulis jadikan sebagai pendorong dan pembakar 

semangat demi sebuah harapan yang tidak akan pernah sirna, demi menggapai 

impian dan demi mencari cinta dan redha-Nya telah menjadikan penulis dapat 

berbuat yang lebih baik, baik pada diri sendiri terutama harapan kedua orang tua. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun 

demi kesempurnaan penelitian ini, agar dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya. 

Akhirnya, tersemai sebuah harapan semoga penulisan skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala urusan. Hanya 

ucapan Jazakumullahu Khairan Katsiran dapat penulis ucapkan, semoga Allah 

SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin 

Allahumma Amin... 

  

Pekanbaru, 07 Maret 2017 

 

 

 

MUHAMMAD AIMAN 


