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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas 

petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat 

merampung penyesaian skripsi ini yang berjudul “ Peran Kepemimpinan Kepala 

Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, 

sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat 

manusia hingga akhir zaman.  

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih 

gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan 

untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu – ilmu sosial dan ilmu politik. 

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima 

kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas 

segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari 

berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya,SE,MA 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba 

ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
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2. Bapak Tengku Rafizal AR. S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

4. Ibu Lilis Suriani,S.Sos.,M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, 

menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

5. Bapak Hendry Andry,S.Sos.,M.Si yang Pembimbing II, yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga 

mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta 

menyelesaikan studi tepat waktu.  

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.  

7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang 

telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis 
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menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan 

penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini. 

8. Papa, bapak Syafrul Irwansyah, S.Pd.I dan mama ibu Masnah serta etek 

ibu Mariah, orang – orang tercinta yang selalu mendoakan dan juga 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik secara moril 

dan materil untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 

9. Adik – adik tersayang, Rian Satria Almi, Resty Hefri Yenni, Sabda Raul 

Prima, Bayu Pratama dan Fitra Azzaria, yang senantiasa menyemangati 

penulis untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. 

10. Mahadi,SE selaku Pjs. Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu yang telah menerima penulis dengan tangan 

terbuka dan ramah tamah serta memberikan informasi baik melalui 

wawancara dengan optimal. 

11. Kepala Desa Definitif, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Sejati yang 

telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan data 

– data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.  

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat dan 

semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

serta bagi Nusa dan Bangsa. 

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb 

            Pekanbaru, 16 Maret 2017 

Penulis 

 

            Indrian Syafitri 


