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KATA PENGANTAR 

 

 بسن هلل الرحون الرحين   

 الحود هلل رب ا لعلوين و الصالة و السالم 

 على اشر ف اال نبيا ء و الور سلين و على اله و اصحا به اجوعين . اها بعد

Puji dan syukur hanya milik Allah Swt., yang tiada henti melimpahkan 

rahmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulisan penelitian yang berjudul 

”PENGELOLAAN  VOLUNTEER  RUMAH TADABBUR AL- QUR’AN 

(RTQ) KOTA KENDARI”  dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. 

Dalam penulisan hasil penelitian ini, kesulitan yang dihadapi baik segi 

waktu, tempat, pikiran, tenaga maupun finansial sangat terasa, namun penulis 

yakin bahwa kesulitan dapat teratasi jika kerja keras dibarengi kesabaran, 

ikhtiar, dan diiringi do’a serta yakin bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. 

Penulis terpikir bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan yang 

disebabkan keterbatasan  penulis.  Oleh karena itu, saran dan kritik   

konstruktif penulis  harapkan  demi  kesempurnaan  tulisan  ini.  Melalui  tulisan  

ini  secara spesial,  dengan  hati  tertunduk  penulis  menyampaikan  rasa  cinta 

tak berujung kepada kedua orang tua saya ayahanda La Ada dan ibunda 

Waode Ndomali sang motivator sejati yang telah memberikan warna 

kehidupan, kasih sayang, dukungan, semangat dan ridho yang selalu 

menyertai dan membantu sehingga penulis terus berjuang menyelesaikan 

skripsi ini.  
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Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan proposal ini. 

Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga 

proposal  ini terselesaikan tepat pada waktunya.  

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:  

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad,  M.Pd.  sebagai  Rektor  Institut  Agama  Islam  

Negeri  (IAIN) Kendari. 

2. Dr. Masdin, M.Pd. sebagai   Dekan   Fakultas   Tarbiyah   dan Ilmu Keguruan 

Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Kendari, Bapak  dan  Ibu  Dosen/Staff  

Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilmu  Keguruan  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari Kendari yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah di IAIN 

Kendari.  

3. Bapak Dr. H. Moh Yahya Obaid, M.Ag., sebagai pembimbing yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian ini. 

4. Kepala dan seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. Terima kasih telah membantu penulis dalam mengumpulkan referensi 

yang dibutuhkan. 

5. Seluruh informan saya di Rumah Tadabbur al-Qur’an Kendari, Ibu Hj. 

Tenriawaru Saifuddin, S.H.,M.H selaku ketua AQL Islamic Center cabang 

Kendari, Bapak Mukammad Nur, S S.St. Pi selaku ketua Yayasan Peradaban 

Islam Kendari, para koordinatornya Bapak Ali Sahri, SP, Luson Mangidi, 

ST.,MT, Rizal Muchtasar, SH.,LL.M, serta para relawan Rumah Tadabbur al-

Qur’an yang memberikan informasi terkait penelitiannya ini. 
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6. Bapak Syamsuddin, S.Pd.I., M.Pd, bapak Aminuddin, S.Ag.,M.A  dan bapak Dr. 

Abbas, S.Ag.,M.A selaku penguji yang banyak memberikan arahan dan 

bimbingan dalam penelitian ini 

7. My uncle tercinta Laode Samsir, S.Pd, sepupu saya Muh. Hamidin, S.Pi, adik-

adikku tersayang Yanti Asmarani, Stella Maris, Muh. Asdar, dan Muh. Hasan 

yang selalu memberi do’a, dukungan dan semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan perkuliahan dan penulisan penelitian ini.  

8. Teman-teman pengajar Rumah Tadabbur al Qur’an kota Kendari, Kak Kharis 

Sulaiman, S.Pd selaku pembimbing kedua saya, Sitti Khadijah, S.Pd,  

Nurhidayah, S.Pd, Maryam, S.Pd, Muh. Sirajudin Nur, S.Pd,  Sarlianti yang 

selalu memberi do’a, motivasi, bantuan baik berupa materi maupun non materi 

sehingga penulis bersemangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Seluruh   Teman   Seperjuangan   Mahasiswa   Manajemen   Pendidikan   Islam 

Angkatan 2015, Rusiana Dewi, Musjuliana, Sucipto, Sitti Nurhalimah, Nisnaini 

serta teman-teman yang tidak dapat ditulis namanya satu per satu yang telah 

banyak memberi bantuan dan motivasi sehingga penelitian ini dapat 

terselesaikan.  

Semoga pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini mendapatkan 

rahmat dan rezeki hidup dari Allah swt di dunia dan di akhirat kelak ”Aaminn” 

Kendari,  Maret 2019 

Penulis 
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Nim: 15010103003 


