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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, serta kesehatan jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Stara Satu (SI) Sarjana 

Sosial (S.Sos). Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan 

alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam 

kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada 

saat sekarang ini. 

Dalam kesempatan kali ini, terwujudlah bagi penulis sebuah skripsi guna 

memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi “Hubungan Tingkat Disiplin Kerja 

Karyawan Terhadap Pengembangan karir Di PTPN V Kebun Airmolek I 

Indragiri Hulu”. 

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya 

akan semua kebaikan dan besarnya bantuan yang diberikan kepada penulis, baik 

dalam segi moral maupun material, tanpa orang-orang yang sangat berjasa ini 

mungkin penulis tidak sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terutama dari 

kedua orang tua penulis Ayahanda “Jumari’’ dan Ibunda “Nurhayati Purba” yang 
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selalu memberikan do’anya serta semua dukungan yang senantiasa terucap dari beliau 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan oleh karena itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnyakepada: 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rector UIN SUSKA RIAU dan 

pembantu rector I, II dan III beserta seluruh Civitas Akademik. 

2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

dan, Dr. Elfiandri, MS  selaku Wakil Dekan I, Dr.Masrun, MA, selaku Wakil 

Dekan II, Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan III, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Zulamri, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, ibu 

Listiawati Susanti, S.Ag, MA selaku Sekretris Jurusan Bimbingan 

Konseling Islam. 

4. Bapak Drs. Suhaimi M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Zulamri, S.Ag, 

MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, 

bimbingan dan pengarah serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir. 

5. Bapak Rahmad, S.Pd,M.Pd, Bapak M.Fahli Zatra Hadi, M.Pd, Bapak 

Yurnalis, S.Sos.I, MA, Ibu Nurjanis, S.Ag, MA, Bapak Miftahuddin, 

M.Ag, Ibu Dra. Silawati, M.Pd dan Bapak dan Ibu dosen tercinta yang 

telah mencurahkan segala ilmu pengetahuanya kepada penulis semoga 

ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis di dunia dan di akhirat. 
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6. Kepada kakak-kakak dan abang-abang dan semua keluarga besarku 

tercinta, yang selalu memberi motivasi, mendoakan, kasih sayang, nasehat 

serta pengertian kepada penulis. 

7. Yang tak terlupakan dan menjadi Inspirasi, sahabat dan teman-teman 

seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan 

sahabatku, Siti Jamila, Reza Fahlevi, Rezi Kurnia, Muzamil Azunie, 

Indra, Endra, Rahmi Ainun, Herlina, Ratna Sari Dewi, Darob Mahke, Ade 

Hutri, Arif, M.Fajar Indomarco, Beri Prima Panjaitan, yang telah 

memberikan motivasi dan selalu melantunkan do’a kepada penulis. 

Penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih tela rela meluangkan 

waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini, tetap semangat  untuk meraih cita-cita mu jangan takut akan 

kegagalanmu karena sebenarnya kegagalan dalah kunci keberhasilan yang 

tertunda. 

8. Buat teman-teman KKN dan masyarakat Desa Pasiran Kec. Bantan terima 

kasih atas motivasi dan semangatnya. 

9. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak 

yang telah membantu do’a dan dukungannya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai 

dengan baik. Tanpa dukungan dari kalian semua, skripsi ini tidak dapat berjalan 

dengan baik. Semoga skripsi inidapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat 

bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saran dan kritikan 

untuk memperbaiki skripsi ini akan selalu penulis tunggu demi kesempurnaan dalam 

penulisan karyai lmiah ini. 

 

 

 

 

Pekanbaru, November 2018 Penulis, 

 

      M. Armin Sagita Kandau 

           Nim. 11342102894 
 


