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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul : “Model Pemberdayaan Zakat Pada 

Kaum Dhuafa di Rumah Zakat Kota Pekanbaru”.  

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa 

skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan 

dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak 

yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis 

sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. M. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

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

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

stafnya. 

3. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas`Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Masrun, MA, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku wakil Dekan  III  Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Muhammad Soim, MA, selaku Penasehat Akademis dan selaku 

pembimbing II yang telah membimbing  mengarahkan  dan memotivasi 

penulis  sehingga dapat menyelesaikan skripsi akhir ini  

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

Masyarakat Islam dan Dosen-Dosen Jurusan PMI yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 



 iv 

8. Ibu Rosmita, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam. 

9. Bapak Darusman, M. Ag Selaku pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu banyak dan tak kenal lelah memberikan arahan dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 

penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

11. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi. 

12. Yang teristimewa dan tercinta untuk kedua almarhum orang tuaku 

Ayahanda (Alm. Abu bakar) dan Ibunda (Almh. Aci) atas setiap linangan 

air mata dalam limpahan do’a dan tetesan keringat dalam mendukung 

anaknya meraih cita-cita serta dorongan dan motivasi baik secara moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

Serta tidak lupa buat abang-abangku tersayang (Jhonny, Efrizal dan 

Zulkifli) terima kasih karena telah menjadi motivator terbaik dalam hidup 

penulis. Dan juga untuk adik-adikku tersayang (Zulkarnain dan Siti) 

Rahmah Dani yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 

13. Seluruh staf Rumah Zakat  yang telah berkenan meluangkan waktu dari 

kesibukan dan kepadatan aktifitasnya untuk melayani penulis dalam 

melaksanakan pengumpulan data hingga terselesaikannya skripsi ini. 

14. Nurdatul Aini selaku motivator jiwa yang selalu menemani, memberikan 

semangat dan motivasi serta memberikan saran-saran yang bermanfaat 

dalam penyelesaikan skripsi ini.   

15. Kepada teman-temanku Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  Lokal 

A dan  B angkatan 2013  yang telah mengajarkan banyak hal kepada 

penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam 

lindungan Allah dan selalu menjadi teman selamanya. Amin 

16. Seluruh Keluarga besar Musholla Mukhlisin RT 01 RW 22 Perumahan 

Bougenville Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yang telah  
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memberikan dorongan serta motivasi penulis baik secara moril maupun 

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

17. Seluruh peserta KKN  (Kuliah Kerja Nyata) Angkatan XL Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus buat sahabat KKN Desa 

Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar yang telah 

membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu 

bertanggung jawab dan mandiri. 

18. Seluruh pengurus Sanggar Kreasi Pengembangan Masyarakat islam 

terkhusus periode 2016-2017 yang telah memberikan semangat dan 

motivasi sehingga penulis mampu mengembangkan diri menjadi pribadi 

yang kreatif. 

19. Seluruh keluarga besar SD Negeri 007 Pamak  Kabupaten Karimun 

Provinsi Kepulauan Riau. 

20. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Tebing Kabupaten Karimun 

Provinsi Kepualaun Riau. 

21. Seluruh keluarga besar  MAN 1 Karimun Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 

semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal 

ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amiiiin. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik 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 skripsi ini dapat 

memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca 

sekalian. Aamiin Ya Rabbal’alamiin 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Pekanbaru, 31 November 2017 

Penulis, 
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