
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat allah SWT, atas segala rahmat dan 

nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis 

dalam bentuk usulan penelitian  ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga 

Adat Dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar 

sarjana  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan 

raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang 

membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti 

yang kita rasakan sekarang ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik 

dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan 

motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan 

fasilitas dan memeberi kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu pada 

lembagapendidikan yang beliau pimpin. 

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

Politik Universitas Islam Riau. 



3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

4. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang 

telah memberikan saran berserta kritik sedari awal pemulaan pengajuan judul usulan 

penelitian ini sehingga sampai pada usulan penelitian yang layak diseminarkan. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf,SH.,M.Hum. selaku dosen pemimbing 1 (Satu) atas 

ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam memimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

6. Ibu Sri Maulidiah,S,Sos.,M.Si selaku dosen pemimbing II (Dua) yang telah banyak 

meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan usulan 

penelitian ini. 

7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan 

bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis. 

8. Teristimewah dengan ucapan terimah kasih yang tiada terhingga penulis 

persembahankan kepada kedua orang tua yang terkasih ayahanda Agus Kandar dan 

ibunda Budi Astuti yang senangtiasa memberikan dukungan dan doanya,sehingga 

penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

9. Kepada abang Aditya Wiratama terima kasih untuk bimbingan selama pengerjaan 

skripsi berlangsung 

10. Teman-teman seperjuangan IP F angkatan 2014 yang telah banyak memberi support 

dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita 



selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan, Amin Ya 

Robbal’alamin. 

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih 

sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat 

dari Allah SWT. Demikianlah, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir 

kata penulis ucapkan terimakasih. 

   Pekanbaru, 03 September 2018 

 

                                 Penulis 

                   

         

          Putri Andiny 

 


