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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat,

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi

inisebagaimana mestinya. Selanjutnya shalawat beriring salam selalu dilimpahkan

kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia

kealam yang penuh denga ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Tahun 2015”.

Tentu dalam penulisan skripsi ini sangat disadari oleh penulis jauh dari

kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan cara berfikir penulis serta

keterbatasan waktu yang diberikan.

Sesungguhnya laporan penelitian yang berbentuk skripsi ini tidak luput

dari bantuan dari beberapa pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah memberikan

dukungan selama proses penulisan skripsi ini kepada:

1. Yang paling teristimewa buat kedua orang tua tercinta, Ayahanda KATNADI

dan Ibunda ROZITA yang telah memberikan kasihsayang tak terhingga

kepada penulis dan berjuang penuh dalam setiap untaian do’a yang terbaik
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untuk penulis, serta usaha yang dikhususkan kepada penulis agar menjadi

sesesorang yang lebih berarti hingga ke masa depan.

2. Yang teristimewa juga buat Bunda SUZANA yang selalu mensupot,

mendoakan kesuksesan dan memberikan kasihsayang kepada penulis dari

mulai masa remaja sampai saat ini. Dan juga Kepada adinda tercinta

Muhammad Fazri, Maulana Royzian dan Hezlina Putri yang selalu menjadi

semangat dan motivasi terbesar penulis dalam proses meraih gelar sarjana ini.

3. Yang tersayang segenap keluarga besar Mbah Kakung Zaini dan Mbah

Wedok Aminah yang selalu mendoakan kesuksesan penulis. Dan kepada

paman dan bibik tersayang  Norliza, Agus Manriadi, Ismidar, Eni Supiana,

Sarindah, SE dan adinda Eti Norhaslinda yang selalu memberi semangat

kepada penulis dan selalu menjadi sponsor penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

5. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Ap selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi

Negara Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

7. Bapak Mashuri, MA selaku Pembimbing yang telah memberikan tambahan

ilmu pengetahuan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.
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8. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu

memberikan suport serta doa kepada penulis dan membimbing penulis selama

proses perkuliahan.

9. Bapak Tunjiarto, M.Pd Camat Tebing Tinggi Timur beserta pegawai dan

masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang telah memberikan izin dan

mau ikut Berpartisipaasi dalam penelitian ini.

10. Bapak, Ibu dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan

Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran

penyelesaian skripsi ini.

11. Buat Keluarga angkat peneliti Make, Pake, Riko Pamori, SP & Daniar

Solikhaton S,Pd, Rika Aprianti, SE,Sy & Rianzah Lutfrandana, SP, dan Yuli

Handoko yang selalu mensuport dan mendoakan kesuksesan penulis.

12. Buat kakak tersayang Wasiah Sufi, S.Sos, M.Si yang selalu membantu

penulis dalam menyelesaiakan skripsi ini dan telah memberikan do’a, nasehat

dan motivasinya.

13. Buat sahabat terbaik sepanjang masa Rahmi Thunnisa, S.Sos, Amalya Fitria,

Akbar taufik, Diana Puspita Sari, S.Sos dan deli fardila, S.Sos yang dari awal

perkuliahan hingga akhir selalu menemani penulis baik susah maupun senang

dan selalu berdoa yang terbaik untuk bisa sukses bersama.

14. Buat teman terbaik yang dari awal pendaftaran kuliah hingga selesai yang

tidak pernah berpisah hingga saat ini Suklian Ningsih yang sebentar lagi

menjadi sarjana Ekonomi Islam.
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15. Buat teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Benteng Hilir Kecamatan

Menpura Kabupaten Siak ayang upa, idot, nence, geboy, uul, tia, caem, dewi,

amirul, salam,eko, herian dan fahmi.

16. Dan terimakasih buat semua teman-teman seperjuangan Administrasi Negara

Lokal J angkatan tahun 2013 UIN SUSKA RIAU yang hampir empat tahun

bersama-sama menimba ilmu dan menjadi keluarga. Semoga ilmu yang kita

dapatkan bersama bermanfaat untuk kehidupan kita kedepanya.

Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis

sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan karya tulis ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan keritikan yang bersifat

membangun demi perbaikan kearah yang lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan

terimakasi.

Pekanbaru, 31 Maret 2017

Penulis

Siti Zuriati, S.Sos


