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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahhirabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang tiada 

pernah henti memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada hambaNya disetiap hati, setiap 

jam, setiap menit, maupun detik nafas manusia. Shalawat serta salam tersenandung kepada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai sosok tauladan dan uswah manusia yang 

memiliki akhlak yang sempurna. Tiada kata lain yang keluar dari kekakuan lidah dan tetesan 

airmata selain rasa syukur yang tiada henti-hentinya atas nikmat yang diberikan oleh Allah 

SWT, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengenyam bangku perkuliahan 

di Universitas Airlangga. Serta rasa syukur yang juga tidak terbendungatas terselesaikannya 

tugas akhir skripsi dengan berbagai pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dalam proses 

awal hingga akhir penulisan. 

Permasalahan ini dipilih dilatar belakangi oleh kerisauan penulis ketika mendengar 

banyak sekali pemberitaan terkait fenomena komersialisasi dalam kegiatan dakwah agama 

islam, dan dampaknya terhadap masyarakat serta terhadap perkembangan dakwah itu sendiri 

kedepannya. Peneliti memutuskan untuk mengambil tema pemberian imbalan dalam aktivitas 

dakwah agama islam. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 

Bapak Herwanto, selaku kepala program studi Sosiologi sekaligus dosen pembing skripsi. 

Terimakasih banyak  bapak, atas kesabaran bapak membimbing penulis . banyak ilmu yang 

penulis peroleh dari bapak, bukan hanya dalam penulisan skripsi, tetapi juga nilai-nilai 

kehidupan. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen, staff dan 

karyawan Program studi Sosiologi Universitas Airlangga atas ilmu yang telahdiberikan. 
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Semoga skripsi ini dapat menambah referensi khazanah ilmu sosiologi, khususnya 

dalam bidang sosiologi agama. Tentunya skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena manusia 

hanya dibatasi panca indra. Oleh sebab  itu, kritik dan saran yang progresif  sangat penulis 

harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata,penulis menyampaikan permohonan 

maaf atas kekurangan dalm skripsi ini,dan sekaligus ucapapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian 

skripsi ini   

 

Surabaya, Juni 2015 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK IBU DAN BAPAKKU YANG TELAH 

MEMBERIKAN DOA SERTA SEGALANYA YANG BELIAU PUNYA DEMI 

ANAKNYA MENUNTUT ILMU. MAAF BUK, PAK, ANAKMU UNTUK SAAT INI  

BELUM BISA MEMBALAS SEMUA YANG TELAH IBU DAN BAPAK BERIKAN, 

HANYA INILAH YANG BISA ANAKMU PERSEMBAHKAN, SEMOGA INI 

MENJADI AWALAN UNTUK NANTINYA BISA MEMBERIKAN APA YANG IBU 

DAN BAPAK HARAPKAN.  

SELANJUTNYA SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA SELURUH RAKYAT 

INDONESIA YANG SECARA TIDAK LANGSUNG TELAH MEMBERIKAN 

KONTRIBUSI SEHINGGA SAYA BISA MERASAKAN PENDIDIKAN TINGGI INI. 

TERIMAKASIH KEPADA TUKANG KAYU, TUKANG BECAK, TUKANG BATU, 

RAKYAT DESA DAN  MASYARAKAT PINGGIRAN KOTA YANG TELAH 

MEMBAYAR PAJAK KEPADA NEGARA. DENGAN UANG KALIANLAH  TIGA 

PULUH RIBU MAHASISWA SETIAP TAHUN BISA MERASAKAN PENDIDIKAN 

TINGGI, DAN SAYA SALAH SATU YANG KALIAN BANTU DENGAN BEASISWA 

LEWAT NEGARA  BERIKAN. 
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Untuk... 

Bapak dan ibu yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan baik berupa materi 
maupun non materi yang entah tak terhitung lagi nilainya dan tak tahu lagi mampukah saya 
membalasnya. Terima kasih telah membesarkan anakmu ini sampai dengan berhasil menjadi 
sarjana. 

Untuk „rumah pergerakan AL-QUDS‟, namamu sangat dikenal dan cukup diperhitungkan 
dikalangan aktivis dakwah kampus dan fisip unair teruslah mencetak generasi yang luar 
biasa, untuk Al-Quds rumah lama terimakasih telah menampung dan menjadi tempat singgah 
dan memulai kehidupan saya sebagai mahasiswa, atap rumah yang selalu keren untuk 
menikmati matahari terbit atau tenggelam sambil merenungi apapun. Untuk Al-Quds baru 
semoga memberi semangat baru untuk penghuninya. 

Untuk penghuni rumah pergerakan Al-Quds : 

Mas Zulian maafkan adikmu ini yang selalu nempel sejak SMA (nempel kos waktu masih 
SMA dan sampai akhirnya nempel juga kuliah di surabaya yang ujung-ujungnya nempel 
dikontrakan yang sama) terimakasih atas dukungan dan bimbingannya menjalani hidup di 
Surabaya. Untuk Mas Andika terimakasih telah menjadi senior kontrakan yang inspiratif dan 
menjadi panutan bagi junior-juniornya, baik dari segi akademik, organisasi maupun prinsip 
menjaga kebersihan (khususnya bagi saya haha). Untuk seior-senior terdahulu, Mas Yudi 
terimakasih telah mau dijahili oleh juniormu yang durhaka ini dan tak pernah sedikitpun 
marah meski berulangkali mengucap istighfar jika ada yang tak beres. Untuk Mas yanuar 
yang selalu memberikan petuah-petuh, terimakasih telah menunjukkan jalan-jalan yang benar 
menempuh hidup di kampus, untuk Mas Nuring pencetak kader hebat, meski saya 
menyebutnya mas ribut karena selalu ada keributan jika ada dirumah saya sadar keributan 
itulah yang membuat kontrakan dinamis, jujur Al-quds butuh orang seperti sampean saat ini 
mas. Untuk Mas Bustomi dan  Pak Ken saya menunggu undangan kalian (cukup itu saja). 
Terimakasih juga untuk sahabat sejak maba Syahril,  alquds sebagai rumah pengkaderan 
kamulah kader tersukses yang pernah dicetak, terimaksih telah menjadi sabahat dalam 
berbagai hal dari mencoba berwirausaha sampai dengan mencoba mencari skor toefl agar bisa 
lulus bersama. Untuk Imbung jangan lupa gelar sarjana tentu dinanti oleh ibumu teruslah 
berjuang. Untuk junior Juli indra terimakasih telah mau direpoti dalam beberapa hal, 
teruslah menjadi pembelajar dan peduli pada semua orang dan semua hal.  Reza B, Reza P,  
dan junior lain yang sempat singgah di al-quds jangan lupa perjuangan kalian di kampus 
harus cemerlang. Untuk Sihab junior pembelajar keren yang tak pernah menyerah teruslah 
memberi inspirasi. Untuk Irsyad jangan lupa menyeimbangkan organisasi yang banyak kau 
ikuti karena kehidupan kampusmu masih panjang. 

Terimakasih untuk Keluarga besar Sosiologi. Segenap dosen dan kawan-kawan 
Soc11oheroes yang telah memberi banyak pembelajaran dan pengalaman luar biasa dengan 
kalian semua, meski kita punya kesibukan yang berbeda tapi kita tetap bisa bersatu untuk 
membahas sosiologi, tak bisa saya sebut satu persatu dalam lembar ucapan terimakasih ini 
tapi percayalah kalian semua istimewa dan luar biasa bagi saya. Kuliah lapangan dari 
tipologi, sosedes,soskot, maskemis dan lain-lain serta kejadian-kejadian yang ada di sana 
mulai susah, senang, konflik hati, konflik batin dan sejenisnya kelak akan menjadi cerita 
abadi kita sampai akhir massa dan pasti tak akan pernah terlupa. Terimaksih telah saling 
memotivasi untuk segera menyelesaikan studi, bersedia diajak lembur dan sharing banyak 
hal. Bagi kawan-kawan yang masih berjuang saya siap membantu sebisanya agar kita kelak 
semua bisa merasakan memakai toga dan berfoto bersama (meski lulus kita bisa berbeda). 
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Untuk segenap keluarga Wanala terimaksih telah mendidik dan mengajari saya untuk 
„berjuang tabah sampai akhir‟ pelajaran ini pasti tidak akan pernah saya lupakan. Khususnya 
untuk kawan-kawan 34 syaiful sodekat, oshin, roby, zuhri, heppy, riska, dinar, weni, 
akhdan, zaki, wahyu P, wahyu pak lurah, nisa, cris meskipun setelah diklat (sampai 
akhirya saya wisuda) kita tidak bisa keluar bareng dengan keadaan full team (karena saya 
juga sudah tak pernah nampak) tapi kalian luar biasa rek. Cerita diklat yang penuh haru, 
penuh perjuangan dan penuh kelucuan akan menjadi cerita abadi kita. 

Untuk keluarga SKI FISIP SAE utamanya kepengurusan 2013 terimaksih telah meluruskan 
kembali jalan hidup saya. Maaf untuk ketua umum Jilul yang sering saya buat bercandaan, 
Uyun yang selalu bisa bikin ketawa, Ade, Gerienda ayo ibu bapakmu sudah menunggu 
kamu memakai toga kawan, untuk akhwat yang banyak jumlahnya kalian memang aktivis 
militan dan tak salah kita menyebutnya sebagai akhwat tangguh. Untuk kawan-kawan 
JANUR UKMKI dan seluruh ADK 2011 yang saya kenal maupun yang hanya pernah dengar 
namanya terimaksih telah memotivasi untuk selalu memperbaiki diri. 

Tak lupa untuk Keluarga Besar BEM UNAIR Kabinet BANGGA, pak presiden Bintang 
Gumilang terimakasih atas pembelajaran dan pengalamannya selama di BEM. Untuk Mas 
Gading EA (eh kenapa panggil mas kita kan lahir di hari yang sama hehe) sosok inspiratif 
yang pantang menyerah dan penulis keren terimaksih atas segalanya. Seluruh jajaran menteri 
dan BPH Joko, karis, aditio, andiga, andri, badowi, mas Dimas, kuta, lutfi, malisa, mb 
nila, meu, murni, ony, prist,a rico, silka, wawa, sofi A,  kalian memang orang-orang 
terpilih dan luar biasa, see you on top kawan. Suatu saat pasti akan rindu bercandaan khas 
aditio, rindu kelakuan konyol khas dari rico, lutfi, ony, joko, badowi, dan kuta saat mem-
bully wawa, malisa atau yang lainnya. Rindu ketika saling bantai saat ada yang ulang tahun. 
Dan rindu saat bingung mencari kesibukan saat usai nge-BEM. Tak lupa untuk kawan-kawan 
Kementerian Kebijakan Publik percayalah satu tahun di bem telah memberi banyak 
pemebelajaran buat kita semua dan enjadi modal untuk kasuksesan kita masing-masing. 

Untuk dulur Forsil ah kalian tak ada gantinya, disini terasa lengkap sekali karena ada sosok 
senior yang selalu membimbing seperti mas Bintang, mas Gading (lagi-lagi harus panggil 
mas) mbak murni dan mbak Nila dengan adanya kalian saya tak pernah bingung jika ingin 
menanyakan berbagai hal. Untuk Raih dan juju yang selalu ada untuk memberi contoh yang 
baik buat yang lain. Untuk dulur yang bisa diajak serius, bercanda, dan gila-gilaan siapa lagi 
kalau bukan Joko P, dan Abduk Ony S, duo artis kampus dari ekonomi pembangunan yang 
kece. bersama kalianlah satahun di BEM serasa permasalahan seberat apapun bisa diatasi 
karena keluarga kecil ini selalu saling menguatkan dan mendukung. 

Begitu juga untuk keluarga besar KAMMI AIRLANGGA terimaksih telah mendidik sosok 
mahasiswa biasa ini menjadi lebih berguna untuk sesama dan bisa berkiprah serta berkarya 
selama dikampus. 

Untuk WIFI ID jalan sulawesi dengan koneksi internet yang ngebut banget terimaksih telah 
berjasa mendukung skripsi saya, serta kawan yang selalu mau diajak lembur dari malam 
sampai adzan subuh yang memulangkan kita tak pernah saya lupakan perjuangan iti bersama 
kalian kawan Joko, rico, ony, kuta, badowi dan lutfi, meski kita akhirnya ditakdirkan untuk 
tidak wisuda bersama tapi usaha kalian tak akan sia-sia. Yang berjasa mencetak skripsi saya 
Malisa, Wawa dan Riska terimakasih rek, kelak perjuangan ini bisa jadi cerita untuk anak 
cucu kita. 

Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu ucapan terimakasih kepada kalaian semua yang telah 
mewarnai kehidupan saya selama menjalani kehidupan kampus selama empat tahun ini.    
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