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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah yang patut 

diucapkan kecuali bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memebrikan 

rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis berupa kesehatan dan kesempatan jiwa 

dan raga sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membangun 

hidup lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutama dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “EFEKTIVITAS PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN (PKH) BANTUAN DANA TUNAI DALAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA KUALU 

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”, 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 dan keburukan menjadi lebih baik. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit sumbangan dan jasa yang 

penulis terima dari berbagai pihak, yang sangat membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan sripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:   

1. Ayahanda Sudirman, Ibunda Yurnalis yang selalu mendo’akan, 

memberikan  motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr.H Akhmad  Mujahidin,S.Ag,M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan l Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Dr. Toni Hartono selaku wakil Dekan ll Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr. Azni, M.Ag sekalu wakil Dekan lll Fakultas Dakwah dan 

Komunikais Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dr Aslati, M.Ag sebagai ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam. 

8. Ibu Yefni, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam, dan Dosen-dosen Jurusan PMI yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

9. Bapak Muhammad Soim, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang dari 

awal membimbing penulis dalam perkuliahan dan sekaligus Dosen 

Pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan tak kenal 

lelah memberikan pengarahan, masukan dan bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak dan ibu serta keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikais 

yang telah mambantu dan mencurahkan segala ilmu yang mereka miliki 

demi kesuksesan penulis. 

11. Perpustakaan UIN Suska Riau dan perpustakaan Fakultas yang telah 

mambantu penulis dalam memberikan fasilitas berupa literature  dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh apparat pemerintah Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar beserta seluruh masyarakat yang ada di Desa Kualu yang telah 

berpartisipasi dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teruntuk adekku Lisa Pabiola yang selalu membantu dan memberikan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Untuk seluruh sabahat seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Angkatan 2015, dan terimah kasih kepada sabahat penulis Moti 

Selvia, Riska Qanaah, Nurhasanah, Siti Aisyah yang telah memberikan 

motivasi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan skrispi ini.  
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Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu 

pengetahuan. Oleh karena 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, 15 Mei 2019 

Penulis, 
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