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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. Atas 

rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “ Peran Penyuluh Agama Yayasan Nadwah Masjid Raudhatul 

Jannah dalam membina Perilaku  Beragama Muallaf di Pekanbaru ”. Shalawat 

serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW 

yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, 

bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung 

hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak 

mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbang 

pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karna itu, pada kesempatan ini 

dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta jajarannya. 

2. Dr. Yasril Yazid, MIS, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3.  Zulamri, MA sebagai ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam sekaligus 

pembimbing Satu . 

4. Listiawati Susanti, MA selaku Sekretaris jurusan Bimbingan Konseling 

Islam. 

5. Ramhad, M.Pd selaku pembimbing Dua  yang telah membimbing penulis 

dengan penuh kesabaran dan selalu mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Yurnalis, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu, 

mengajarkan, membimbing penulis selama mengenyam dibangku kuliah. 

7. Seluruh Bapak-Ibu Dosen, staf karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, yang telah memberikan ilmu, mengajarkan, membimbing 

penulis  dibangku perkuliahan. 

8. Kepada Bapak Ade Eka Saputra sebagai pengelola DIKLAT muallaf di 

Yayasan Nadwah Masjid Raudhatul Jannah yang telah membantu penulis 

dalam memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi. 

9. Teristimewa Ayahanda Kamsi Heru dan Ibunda Ponirah yang terus 

mendidik, menyayangi, dan membimbing dengan sabar sehingga penulis 

terus bersemangat untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu 

dan Ayah yang tersayang terima kasih untuk semua yang kalian berikan 

padaku baik dukungan materil, do’a dan semangat, semoga Allah SWT 

membalas dengan limpahan kasih sayang, ridho, keberkahan, dan 

kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. 
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10. Untuk Abang dan Kakak tersayang (Agung Prihatin dan Agung Dwi 

Suryani) serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

selalu memberikan semangat dan do’anya. 

11. Bapak/Ibu serta teman-teman SD, SMP, MA yang telah memberi pelajaran 

kepada penulis sehingga penulis dapat mengenyam dunia perkuliahan. 

12. Sahabatku tercinta Alm. Eka Prasetia, Susi Lowati, Sumiatun, Riska 

Pratama, Hafizho Seprianti, Elin Afrianti, Jetri Nuria, Wagiyem, Indarti, 

Ilmayasari, Koeriyah Muis, Izal Barokah, Purnawansyah,  Amalia Putri 

Ramadhani. yang senantiasa menemani meluangkan waktunya dan 

mendorong serta memberi motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Terima kasih buat teman-teman KKN, Dini, Mori, Dedek, Ika, Tika, 

Zulpan, Ejak, Wayan, Enot, Aulia, Dedi. yang telah memberikan 

pengalaman. 

14. Buat teman-teman Bimbingan Konseling Islam angkatan 2013: Ratna Sari 

Dewi, Rahmi Ainun, Rita Aprilia, Alpianti, Zura Apriyani, Aminah 

Harahap, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

kebersamaan kita dan menjadi satu keluarga. Mudah-mudahan ikatan 

persaudaraan kita tidak akan pernah hilang. 

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penulis harapkan. 

Alhamdulillahirobil’alamin. 

Pekanbaru, Juli 2017 
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