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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin, kiranya tiada sepatah kata pun yang pantas 

penulis ucapkan kecuali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mengawasi Penyaluran Dana BOS 

Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Dumai” 

 Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar 

Muhammad SAW, semoga kita semua diberikan syafaatnya di Yaumil Akhir kelak. 

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan akademis 

dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana pada jurusan Administrasi Negara di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tidak lepas dari berbagai hambatan 

dan juga rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam 

hambatan dapat teratasi. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan kepada: 
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1. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai, yaitu Ayahanda H. Taufik dan 

Ibunda Hj.Nurainun yang selalu memberikan motivasi, dorongan, 

pengorbanan dengan penuh kesabaran, ketabahan dan kasih sayang. Serta  

senantiasa memberikan semangat dan doa demi untuk keberhasilan penulis di 

dunia dan di akhirat.  

2. Saudara-saudara tersayang Siti Aisyah, SKM, M.Riduan, Nurjannah, Amd. 

Keb, M.Azizi dan Ibnu Zakuan yang selalu memberikan doa, dukungan dan 

semangat yang tiada hentinya kepada penulis. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan waktu dan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan tinggi ini.  

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.ec selaku Dekan Faklutas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

5. Bapak Rusdi, S.Sos. MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Faklutas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.  

6. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis 

serta banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan.  

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si,Ak dan Bapak Rusdi, S.Sos. MA selaku 

Penasehat Akademis yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis. 
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8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.  

9. Seluruh Staf dan Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA Riau.  

10. Bapak Drs, H. Ridwan, Bapak Deddy, S.Pd, M.Pd, Bapak Imam Subkii, 

S.Sos, dan Ibu Sri Mulyani, S.Pd selaku pihak Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Dumai yang bersedia membantu penulis untuk 

melaksanakan penelitian dan juga memberikan data-data yang penulis 

butuhkan.  

11. Ibu Farida, S.Pd dan Ibu Diana Suryani selaku pihak sekolah penerima 

Dana BOS yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 

12. Seluruh keluarga besar ANA B yang menjadi teman seperjuangan penulis 

selama menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau. 

13. Seluruh sahabat-sahabat penulis, Khoiriam Fadillah, Faradilla Eka 

Putri,Khairani Azahra, dan Nurul Hikmah yang telah banyak memberikan 

bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

14. Seluruh teman-teman PKL di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

yang telah banyak memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.  



 vi 

15. Seluruh teman-teman KKN Kota Dumai, Khususnya Simpang Tetap Darul 

Ichsan, Kecamatan Dumai Barat yang telah memberikan pengalaman berharga 

untuk penulis. 

16. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyelesaian 

skripsi ini, semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan dan kebaikan 

kita semua diberi pahala oleh Allah SWT, amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan. 

Oleh karena itulah dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan 

berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan 

tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan 

datang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga 

skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca seluruhnya, amin yaa Robbal’alamin.  

 

Pekanbaru,    Mei 2018 

          Penulis  
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