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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar 

Strata satu S1. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT yakni 

Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan 

menegakan keadilan, kejayaan dan ketauhid akan Allah semata sehingga kita bisa 

merasakan nikmatnya beribadah. 

Alhamdulillah, penulis mampu menyelasaikan skripsi ini dengan judul.  

“Peran Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Pekanbaru”  Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana muda Strata 

Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis  banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak berupa moral dan materil terutama yang paling utama kepada 

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan. Yang paling 

penulis banggakan kedua pahlawan yang selalu ada, mereka adalah kedua orang 

tua penulis yakni Drs. Damhir, M.Pd dan Ibunda Susmita S.Ag atas semangat 

tiada henti dan do’a yang selalu menguatkan serta nasehat yang selalu 
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mengingatkan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah 

membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.  

Jasa Ayahanda Drs. Damhir, M.Pd dan Ibunda Susmita S.Ag tidak bisa 

penulis lupakan dan tidak terbalas oleh penulis karena materi tidak akan bisa 

membalas semua pengorbanan Ayahanda dan Ibunda. Semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang untuk Ayahanda dan Ibunda, 

dan untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis 

menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek, I, II, III yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu diperguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said Hm, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu  

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Weni Puji Hastuti, S,Sos, MKP selaku sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu  

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP selaku Pembimbing Akademik  

6. Ibuk Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan 

bimbingan, informasi, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi 

ini hingga selesai. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Administrasi Negara sebagai 

aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai. 

Semoga semua motivasi, semangat, do’a, serta bantuan yang telah 

diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga 

karya tulis ini bermanfaat. Amin Amin Ya Rabbal ‘alamin...... 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb s 

 

 

Pekanbaru,      September  2018 

Penulis, 

 

 

M. ARIF ROMADHAN 

NIM. 11375106390 

 


