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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Pengembangan karir Pegawai  di Kantor 

BPMPD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 

”Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi 

Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis 

menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam 

memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari 

dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis curahkan kepada : 

1. Kedua orangtua. Ayahanda Rudianto, Ibunda Asmar yang telah memberikan 

doa terbaik, curahan kasih sayang serta motivasi dan dukungan baik moril 

maupun materil. Semoga keduanya senantiasa dalam lindungan serta ampunan 

Allah SWT.  

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Zulamri, MA selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan 

Listiawati, M.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam yang 

telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani 

pendidikan. 

5. Dr. Aslati, M.Ag selaku pembimbing I dan M. Soim, M.Ag selaku 

pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Khusus kepada   

7. Dra. Silawati, M.Pd yang telah banyak memberikan masukan selama penulis 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

8. Pegawi Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik 

dan kemudahan dalam Administrasi. 

9. Kepadaadinda tercinta Rosila Devi, Maila Mailany yang selalu menyemangati 

dari kejauh serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan 

selama penulis menjalani pendidikan.  

10. Seniorku tercinta Afrida Yanti s. kom.i, Irdha Qona’ah, Asti Suhenda penulis 

menghanturkan terima kasih yang selalu memberikan bimbingan, masukan 

arahan dan saran serta motivasi sehingga sehingga penulis dapat menylesaikan 

skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling Islam angakatan 

2013/2014 khususnya Kelas BKI Karir dan Industriserta Kelas BKI Keluarga 

dan Masyarakat, yang telah menjadi bagian terindah dalam cerita di kampus 
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tercinta ini, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk dapat 

menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU. 

12. Sahabat penulis Fitriani, Nofita Warman, Ade Irma, Pipi Arina Ningsih, Ade 

Soraya, Anugrah Siregar, Khoirul Akbar, Alpira Bin Riduwan, Randi 

Setiawan, Fauzi Putra Raminka, Selvia Rozana, Desi Liana Putri, Sri 

Hamidah, Marjunita, Ratna Sari Dewi, Dini Handika, Khairun nisak, Robi 

Darwis, terimakasih untuk kebersamaannya, dan semangatnya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

13. Untuk yang tersayang Robi kurniawan, terima kasih atas semangat yang 

deberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

14. Bapak Zamur selaku pimpinan BPMPD serta segenap pegawai yang telah 

bersedia berpastisipasi mengisi kuesioner penelitian. 

15. Seluruh keluarga besar SDN 06 Segamai 

16. Seluruh keluarga besar SMPN 1 Kuala Kampar 

17. Seluruh keluarga besar SMAN 1 Kuala Kampar 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebutakan penulis jadikan sebagai motivasi untuk 

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal‘Alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 16 Agustus 2017 
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