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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr.WB 

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat taufik hidayah Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, selawat serta salam tidak lupa pula 

penulis ucapkan unuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam 

jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Dengan izin rahmat Allah SWT penulis dapat menyelasaikan skripsi 

dengan judul : “Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pelayanan Administrasi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bangkinang 

Kabupaten Kampar” merupakan karya ilmiah yang disususn untuk memenuhi 

sebagaian persyaratan untuk mencapai gelar Sajana Sosial pada Jurusan 

Administasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada 

semua pihak yang senantiasa membantu dan mendampingi penulis menyelesaikan 

skripsi ini dalam keaadaan suka maupun duka. Teristimewa dengan tulus hati di 

ucapkan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah memberikan dorongan, 

nasehat serta motivasi bagi saya hingga saat ini yaitu ayahanda tersayang 

Muhammad Nasir dan ibunda tercinta Wazna yang telah membesarkan dan 
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mendidik dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan 

semangat dalam bentuk apapun yang sangat berarti bagi saya, serta selalu 

berdoa dan berkorban dengan penuh keringat yang mudah-mudahan akan 

menjadi pahala menuju syurga Nya. 

2. Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku ketua jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Mashuri, MA selaku Dosen Pembimbing yang  telah banyak 

memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku 

perkuliahan. 

7. Untuk temen terdekat penulis yang telah banyak memberikan masukan dan 

selalu mendampingi penulis selama mengikuti perkuliahan hingga 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Untuk teman-teman seperjuangan penulis, kelas Administrasi Negara G 

angkatan 2014, yang banyak memberikan motivasi kepada penulis. 

9. Pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi terutama kepada seluruh staf 

yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Bangkinang yang dipimpin oleh 

Bapak Mastur,Sos yang telah banyak membantu penulis saat melakukan 

penelitian dilapangan.  
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna 

oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan, tentunya 

dengan maksud guna penyempurnaan skipsi ini. Semoga Allah SWT meridoi dan 

semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat 

bagi kita semua dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT Amin. 

 

Pekanbaru,   Maret 2018  

Penulis, 
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