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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada 

Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”. 

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita 

Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di 

akhir kelak. 

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim 

Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadiri bahwa masih banyak 

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat 

penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Teristimewa kepada Orang Tua Ibunda dan Ayahanda Tercinta, Teruntuk 

Ibunda Len Osce dan Ayahanda Sugianto. Sebagai tanda bakti, hormat, dan 

rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini 

kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala 

dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga serta tiada mungkin dapat 

kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah 

bahagia, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.  Untuk 

Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami 

kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. 

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 Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara UIN Suska Riau dan sebagai dosen pembimbing 

skripsi yang memberikan bimbingan, informasi, serta arahan kepada 

penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara serta selaku Pembimbing Akademik. 

6. Bapak  Mashuri, MA selaku dosen konsultasi proposal. 
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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. 

8. Untuk Nur Zamiatun Sa’diah terimakasih telah memberikan perhatian yang 

lebih, motivasi, dukungan dan do’a kepada penulis, serta dalam 

meyelesaikan penelitian di Kabupaten Pelalawan. 

9. Untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru yang telah 

membantu dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan penulis 

untuk penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2013 

terkhusus lokal F yang selalu memberikan semangat, masukan dalam 

menyelesaikan study. 

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

diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga 

karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru 25 Mei 2017 
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