PENGHARGAAN

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang maha pengasih dan maha
penyayang terhadap hamba-hambanya untuk memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak
lupa penulis curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, bersama
keluarganya, sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap
gulita menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah menuju zaman
yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di Yaumil
akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya.
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pilihan
Karir Remaja di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri
Hilir”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Rasa cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda
Kusnanto, S.Pd.SD. telah melimpahkan segenap kasih sayang, dukungan moril
dan materil dan Ibunda Enita Maharini yang juga selalu melimpahkan kasih
sayang dan memberi semangat serta selalu mendoakan penulis hingga terkabullah
salah satu do’anya ini yaitu telah selesainya penulis menjajaki pendidikan S1.
Terima kasih atas segala hantaran do’a yang tiada henti, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang dilakukan penulis tidak berarti apa-apa
tanpa do’a hajat dan kasih sayang Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT memberikan
kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Aamiin.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan,
rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta
bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan
dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih yang dalam kepada:
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1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Nurdin A Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta
seluruh stafnya.
3. Ibu Mardiah Rubani, M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan
Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Listiawati Susanti, MA selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan
Konseling Islam dan selaku Penasehat Akademik yang memberikan
bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
5.

Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag. dan Ibu Nurjanis, MA selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar,
meluangkan waktu, serta tenaga dalam membimbing penulis dalam
membuat skripsi.

6.

Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai
harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Bimbingan
Konseling Islam.

7.

Bapak Masri.AG. selaku Kepala Kelurahan Tagaraja dan Pegawai yang
bertugas di Kantor Kelurahan Tagaraja serta masyarakat Kelurahan
Tagaraja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis selama
proses penelitian.

8.

Untuk saudaraku terkasih Kakanda Akhmad Baktiar Rifai, S.S. dan Irsam
Rahmat Yusuf, S.Kom. yang selalu memberikan dukungan dan semangat
kepada penulis.

9.

Untuk keluarga besar Kung Familys yang selalu mendoakan dan
mendukung serta memotivasi kepada penulis.

10. Sahabatku tercinta sedari kecil Herlina yang selalu setia memberikan
dukungan dan masukkan kepada penulis.
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11. Sahabatku anggota QITA Nur Aini, Dewi Awista Kartika Ratna dan Inaya
Hikmah yang selalu memberi motivasi dan bantuan menjelang selesainya
skripsi ini.
12. Untuk keluarga baruku di perantauan Ajeng Mahya Sugesti, Widi Sahaya,
Endah Pramesti yang selalu mau direpotkan dan yang selalu memberikan
dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku anggota kos nadyra Silvia Peramita dan Helva Herlinawati yang
selalu setia menemani dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Adek angkat tersayang Mahyu Kartika yang selalu memberikan perhatian
penuh kepada penulis.
15. Sahabatku Megi Hartati, Yulia Erdi, Cindy Permatasari dan Tia
Rahmawati yang selalu di repotkan dan selalu memberikan semangat
kepada penulis.
16. Sahabatku anggota BKI Karir dan Industri angakatan 2014 Siti
Mahmudah, Tina Malinda, Poolan Devi, Apriyanti, Intan Munawarah,
Desy Novianty, Deplio Sari, Veni Rahmadona, Defitri, Melia Warni,
Akbar Nates, Febri Helmi, Zamharir Munawar, M.Suhadi, Mahadi, Al
Hakim, Wahyu Restiafandi, Darmanto dan Jupri Mai Gutama yang selalu
menemani dan memberi semangat dalam jatuh bangunnya selama kegiatan
perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
17. Teman-teman KKN Desa Parit 1/2 Sungai Apit Siak Widya Octasingtia,
Diah Novianty, Muhammad Nasri, Ricky Ardiansyah, Ahmad Jainuri,
Fatma Sya’bi, Dhollah Maharani, Sri Bulandari, Tengku Syarifah
Mahfuzah, Muhammad Albaqi, Emi Rahmi dan Muhammad Ikhlas
Pratama.
18. Teman-Temanku di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
angkatan 2014 yang membantu serta memberikan motivasi selama kuliah
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
19. Untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skiripsi ini yang telah
membantu, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada
semuanya.
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Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa
hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala
dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atas segala peran
dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya penulis
mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan
kedepannya. Aamiin YaaRabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 12 September2018
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