
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’laikum wr.wb 

  Puji syukur senantiasa penulis pesembahkan kehadirat Allah SWT. 

Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga punilis dapat menyelesaikan 

skiripsi dengan judul “Dustribusi Zakat Profesi Kepada Pelajar Kurang 

Mampu di Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru” Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan 

alam nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan 

yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan skiripsi melibatkan 

banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan 

baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis skiripsi ini 

terlesaikan dengan baik. 

  Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan trimakasih yang setinggi-tingginya 

kepada : 

1. Kepada kedua orang tuaku, ayahanda Dt. Zulfahmi dan Ibunda Darmawati, 

dan kepada kakanda Asna Harpen. Trima kasi yang sedalam-dalamnya atas 

semua dukungan, usaha serta kasih sayang yang selalu dilimpahkan tanpa 

rasa  bosan kepada sorang anak yang sekarang belum bisa 

membahagiakannya, akan masa depan kelak. 
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2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku RektorUniversitas 

Islam Negeri Syarif Kasim  Riau. 

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

Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Refdeadi, S.Sos I, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Imron Rosadi, MA, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau.   

6. Kepada Ibu Rosmita,M.Ag dan Bapak Perdamain Hsb,M.Ag selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan 

baik serta sabar kepada peneliti, 

7. Terimakasih kepada seluruh Bapak -Ibu Dosen Dakwah dan Komunikasi 

UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi. 

8. Kepada Pimpinan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang telah memberi 

izin melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam  penelitian 

penulis. 

9. Kepada ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru beserta pegawainya, yang telah memberikan  kemudahan bagi 

penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk 

menyelesaikan skiripsi. 
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10. Kepada kepala kabag beasiswa Ibu Rosmiati,S,Ag yang telah memberikan  

kesempatan dalam mendapatkan biasiswa Bidik Misi sehingga bisa dengan 

lancar menyelesaikan  perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

11. Terimakasi kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin 

Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Povinsi Riau dalam 

membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi manusia yang 

bermamfaat bagi orang banyak. 

12. Terimakasih kepada  Agusman, Idha Maifandi, Zulfi Akbar,  dan para sabat 

lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi, selalu besama mulai dari masuk kuliah hingga 

selesai kuliah. 

13. Kepada seluruh teman-teman jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2013, 

terimakasih telah menjadi teman yang baikselama dijenjang perkuliahan. 

Dan juga  kepada semua kaum kerabat KKN tahun 2016. 

14. Keluarga besar SDN 009 Kuntu Kecamatan Kapar Kiri Kabupaten Kampar 

Povinsi Riau 

15. Sera jamaah mushola Sidratul Muntaha Prum. Al-lifah yang telah 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Suska Riau.  

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua 

bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan menjadi 

amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah 

SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dangan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa pikiran dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi 

untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya 

semoga skiripsi ini dapat memberikan mamfaat serta berguna bagi penulis 

pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Amin Ya Robbal’alamin 

 

Wasalamu’alaiqum Wr. Wb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru ,5 juni 2017 

                                                                             Penulis 

 

AHMAD ZUMARI  
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