
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T tuhan semesta alam yang 

telah memberikan nikmat kesehatan dan rizki yang banyak kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat 

beriring salam penulis kirimkan buat kekasih Allah S.W.T yakni nabi besar 

Muhammad S.A.W. 

Skripsi dengan judul “Kontribusi Usaha Tenun Terhadap Pendapatan 

Keluarga Di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”, 

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapat gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga 

menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran 

tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi, pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada : 

1. Teristimewa kepada yang tercinta Ayahanda Rusli dan Ibunda Nurzana, 

terima kasih atas do’anya, kasih sayang yang telah diberikan selama ini, 

motivasinya serta dukungannya baik secara moril dan materil, sehingga 

Ananda dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Serta 

tidak lupa juga buat adik-adikku tersayang Nurhidayah, Eva Nabila dan 



Muhammad Rizki Tirta Sari yang selalu memberikan dukungan kepada 

penulis. 

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. 

M. Munzir Hitami,M.A. 

3. Bapak Dr. Yasril Yazil, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staffnya 

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

Masyarakat Islam dan Dosen-Dosen Jurusan PMI yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

5. Bapak Dr. Masrun, M.A dan Ibu Aslati M.Ag selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi 

6. Ibu Yefni M.Si selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas dukungan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. 

7. Seluruh aparat pemeritaha Desa Bukit Batu beserta Seluruh ibu-ibu pengrajin 

tenun yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam dan adik-adik kost yakni Misyanti, Syarifah Erma, Rosnia, Yuli Astuti, 

Widia, angkatan 2013, laili, anita,  dan semua pihak yang tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu, terimakasih telah memberi motivasi dan waktu untuk 

berbagi. 



9. Seluruh teman-teman KKN angkatan ke-40 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

Nia Karmila, Gustia Mulandari, Indah Triwahyuni, Fita, Gina, Midah, Eva, 

Yesi, Aziz, Muklil, Ulya, Tio, Anggi. 

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 Maret 2017 
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