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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS 

PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM 

MENYALURKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI 

KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN BANGKINANG 

KOTA)” Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan 

dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 

menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada 

yang terhormat: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. 

H. Munzir Hitami, MA. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I,II, dan 

III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec. 

3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Rusdi, S.Sos, MA. 

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos 

M.Kp. 

5. Dr. Hj. Herlinda, MA yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing 

dengan sepenuh hati mengorbankan waktu dan pikiran dalam memberikan 
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arahan dan nasihat, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan 

baik. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala membalas segala kebaikan dengan pahala yang besar. 

6. Penasehat Akademis Ibu Irdayanti S.sos M.si, terimahkasih atas waktu, 

nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama 

masa perkuliahan ini. 

7. Kepala bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Ibu Nila Kusmawati, S.sos, M.si yang bersedia 

memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

8. Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai aspirasi 

penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai. 

9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Sudirman dan Ibunda Musniati yang 

telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh 

pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-

cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana 

Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, 

ketabahan, kasih sayang, dan do’a serta dukungan untuk keberhasilan 

penulis hingga saat ini.  

10. Kepada kakak tersayang Evi Afrianti, SE, kakak tersayang Nita Mai elsa, 

Amd dan adek-adek kesayangan Fitri Yani, Aulia Rahma, Irgi Hawari dan 

Jaka Surya yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum. serta 
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seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan perhatian dan 

dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada Sahabat teristimewa Yulia Rahmawati, Maisitah Prihartini, Rani 

Susanti, Rinaldi Nurullah, Nanda Diansya, Hadi Siswanto dan Rapis 

terima kasih atas semangat dan dukungannya yang selalu membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara  khususnya local ANA H semester 

VII Angkatan 2013, dan teman-teman KKN tahun 2016 Di kelurahan 

Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, semoga 

kalian cepat nyusul sejawat yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga Allah SWT  memberikan balasan 

atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. 

Penulis menyadari bahwa skrispsi ini masih banyak kekurangan baik segi isi 

maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

dari semua pihak yang bersifat membangun demi melengkapi kekurangan 

tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
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Pekanbaru,  November 2017 
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