
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul 

“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar” untuk memenuhi sala satu 

syarat guna mengikuti Ujian Konfrehensif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau. 

 Dalam skripsi, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun 

bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, 

akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi.untuk itu pada kesempatan ini 

penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL yang 

menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, 

M.Si 

3. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan jajaran dosen 

Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu 

pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Dr.H.Rayunir Rauf,M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 



 
 

5. Bapak Andriyus, S.Sos.,M.si selaku Dosen Pembimbing II , yang telah 

menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya 

yang telah membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan. 

7. Pemerintah Desa Mekar Jaya dan Lembaga Kemasyarakatan atas kemudahan 

yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Persembahan ini terutama untuk Ayahanda Tercinta Bapak Untung Sugiono 

dan Ibunda Tercinta Ibu Sarminah yang telah bekerja keras, berdoa, dan 

memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya. 

9. Terimakasih sahabat-sahabatku dan teman-teman Kelas IP-C Angkatan 2014 

yang telah mendukung penulis dalam kebersamaan yang penuh keceriaan yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta 

saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini dimasa yang akan datang. 

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal 

ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, 

Amin ya rabbal alamin…. 

 

 

 

 

Pekanbaru, 22 Mei 2018 

Penulis, 

 

 

Wiwik Purwanti 


