
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran ALLAH SWT, Karena atas 

rahmat dan hidayah Nya yang telah memeberikan kesehatan, kekuatan dan 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini denganjudul 

“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRILAKU SEK BEBAS OLEH 

ANAK-ANAK DI KENAGARIAN BATU BULEK KECAMATAN LINTAU 

BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT ”. 

Tidak lupa pula shalawat dan salam senan tiasa tercurahkan kepada 

junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangan 

peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini 

penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berusaha        

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab perbab skripsi ini sesuai dengan 

kaidah penelitian ilmiah dan ketemtuan yang telah di tetapkan oleh fakultas. 

Walaupun demikian penulis menyadari pada lembar tertentu dari skripsi ini di 

temukan berbagai kesalahan dan kekurangan, untuk membenahi hal itu penulis 

berharap kemakluman serta masukan dari pembaca 

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupundalam proses 

penulisan dan penyelesayan Proposal ini banak pihak turut membantu. 

Sehubungan dengan dengan itu secara khusus pada lembar ini penulis 

mengucapkan salud dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan secara moril, materildan spiritual dari awal sampai akhirpenyelesayan 

skripsi ini. Ucapan terimaksih penulis kepada: 



 

1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau 

2. Bapak T. Rafizal AR, S. Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Dan IlmuPolitikUniversitas Islam Riau 

3. Bapak Askarial, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Kriminologi 

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

terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama 

penulisan dan penyelesayan Proposal ini, semoga studi yang bapak sedang 

jalani dapat selesai pada waktunya 

5. Bapak Fakhri Usmita S.Sos M.Krim selaku dosen pembimbing II, 

terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeberikan 

nasehat, semanga  yang begitu berharga kepada penulis 

6. Bapak dan ibu dosen pada jurusan Kriminologi, yang elah 

mempasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehinga telah 

memperluas wawasandan sangat membantu penlis dalam penyusunan 

proposal ini. 

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang berkarya di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang rendah hati memberikan 

ilmu kepada penulis salama di bangku perkuliahan, serta segenap staf dan 

pegawai Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau yang memberika kelancaran administrasi dalam penyelesayan 

Proposan ini. 



8. Kedua Orang Tua penulis yaitu Barlian Saud, S.H dan Lidia Erlini, 

S.Pd sembah sujutku sebagai ucapan terimakasihku yang sedalam-

dalamnya. Rasa terima kasih dan cintaku atas segala kasih sayang yang tak 

terhinga, doa yang selalu terucap, air mata yang selalu jatuh, motivasi dan 

arahan kehidupan  yang sangat bermakna dan pengorbanan yang sangat 

luar biasa yang tiada henti di berikanya sehinga penulis bisa menyeesaikan 

pendidikan higa jenjang perguruan tinggi.  

9. untuk yang terspesial penulis sangat berterima kasih kepada. H. Zaini 

Ahmad dan almh HJ. Siti Fatimah. Beliau berdua adalah suatu anugrah 

yang di berikan tuhan kepada penulis, tak ada kata-kata yang mampu 

penulis ungkapakn selain air mata yang terjatuh akan teringat karna jasa-

jasa beliau dan semoga kakek penulis selalu di anugerahi kesehatan dan 

Nenek hamba mendapat tempat yang terbaik di Sisimu ya Allah amin, dan 

penulis sangat berterima kasih kepada paman penulis Aipda. Masjidil yang 

menjaga dan member semangat dampa henti kepada penulis selama 

penulisdi perantawan untuk menuntut ilmu, dan tak lupa penulis 

sampaikan sangat berbahagia karna di anugreahkan penyemangat hidup, 

adik-adik penulis, Meysha Nurul Putri, Iqmaisya Maharani, Jiro 

Mahardika, Amira Bilqis Zulaika, Laysha Humaira Lirian Nabila Zulaika, 

dan Kenzie Rizki Lirian, mereka adalah sosok yang akan muncul di kala 

penulis mulai jenuh, dan untuk teman Berkeluh kesah ku Resti Rahma 

Sari, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan hinga penulis sampai 

di tahap ini 



 

10. Buat sahabat-sahabat ku Rizki Darma Angi Hanapi, Vicky Firnando 

Amardi Alvi Teman-teman kriminologi angkatan 2013 beserta junior dan 

senior Kriminologi, yang  telah memberikan dukungan semangat kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini 

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan banyak ganjaran pahala yang berlipat 

ganda, kesehatan serta kemuliaan. Penulis menyadari usulan penelitian ini masih 
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