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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrohim.. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ 

Studi Terhadap Prilaku Menyimpang Seks Bebas Dikalangan Remaja (Studi 

Kasus SMPN X Kota Dumai).” 

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan do’a serta bantuan 

dari berbagai pihak maka tugas akhir ini tidak akan selesai, dengan segala 

kerendahan hati, dan dengan segala hormat dan terima kasih yang tulus penulis 

haturkan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,. M.CI selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Askarial SH, M H  selaku Ketua Jurusan Kriminologi. 

4. Bapak Kasmanto Rinaldi, SH, M. Si selaku dosen pembimbing I yang 

telah banyak memberi masukan dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Bapak Abdul Munir, S. Sos, M.Krim selaku dosen pembimbing II yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat kepada 

penulis. 

6. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau. 

7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

8. Kedua orang tua penulis yaitu Alm.Bapak Mitroyono dan Ibu Erlinda 

Pohan serta saudara kandung penulis Gracella Yonda Andini terima kasih 

atas dukungan dan do’anya yang tidak ternilai harganya serta banyak 
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memberikan semangat, motivasi, dan limpahan kasih sayang yang tidak 

henti. 

9. Keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada 

penulis. 

10. Teman- teman kriminologi 2011 yang telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

Semoga allah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar, bab perbab tugas akhir ini 

dengan ketentuan yag diterapkan oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa 

tugas akhir  ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi 

hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. 

 

                Pekanbaru, 15 September 2017 

           Penulis, 

 

   Yonky Yonda Hanggara 

 

  


