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karya ilmiah ini, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan 

didalam karya ilmiah ini.  

Shalawat berserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW 
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ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu 
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4. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi kepada penulis terutama selama proses bimbingan 

berlangsung. 
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menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutatama 
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6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 
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ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis. 
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dukungan kepada penulis dan membantu dalam segi materil dan moril maupun 
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penulisan skripsi ini, dan tidak lupa kepada adik kandung ku tercinta M. Rival 

Alabrasi yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis. 
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viii 
 

12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

disebut satu persatu. 

Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang 

disebutkan maupun tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan disisi 

Allah SWT, Amin. 

 

Pekanbaru,  Mei 2018 

        Penulis 
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