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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam 

tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, 

Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah 

kepada alam yang penuh pengetahuan. 

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul : “Analisis Partisipasi Masyarkat Dalam Pembangunan di Desa 

Gobah Kecatamatan Tambang Kabupaten Kampar”, merupakan karya ilmiah 

yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 

pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua penulis 

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan 

motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian kepada penulis. Ya Allah Berikanlah 

kesempatan bagi hambamu ini untuk dapat membahagiakan kedua orang tua yang 

sangat hamba kasihi.  
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1. Kedua Orang Tua Penullis, Bapak M. Jadi dan Ibunda Ramsiah, yang tak 

henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan do’a 

kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan 

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Mudahan-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimbal 

dari Allah S.W.T. 

2. Bapak DR.Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.si selaku ketua jurusan Administrasi Negara dan Ibuk 

Weni Puji Astuti S.Sos, M.Kp selaku Sekretaris jurusan Administrasi Negara 

fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Bapak DR. Rodi Wahyudi,S.Sos, M.Soc, Sc selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing penulis guna 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selam mengikuti perkuliahan di 

fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

kasim Riau. 

6. Pihak Instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama 

kantor desa Gobah. dan para pegawai yang banyak membantu saya dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 
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7. Buat kakak dan abang: Verawati dan Ali  Nuryakin terima kasih atas dukungan 

kalian selama ini. 

8. Buat teman-teman seperjuangan penulis Sandi, Sahlan, Fauzi, Dimas, Hendri, 

Fajri, Yanda dan semua Teman – teman  ANA K angkatan 2013 jurusan 

Administrasi Negara yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. 

9. Buat teman – teman senior Firmansyah, Maiyusrizal, Warzukni, Mardializ 

Yang selalu memberi semangat secara tidak langsung untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

Akhirnya atas segala bantuan pihak,penulis ucapkan terima kasih sebesar-

besarnya, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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