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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur yang teramat sangat, atas karunia serta 

rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Laporan 

Skripsi ini pada tepat waktunya. 

Adapun Laporan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

kelululusan program pendidikan Srata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer Atma Luhur (STMIK Atma Luhur) Pangkalpinang 

Jurusan Sistem Informasi. 

Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini  Penulis menemui kesulitan 

dan hambatan, tetapi berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak khususnya 

Ibu Lili Indah Sari, M.Kom selaku dosen Pembimbing Teori dan Bapak Ellya 

Helmud,M.KoM selaku Pembimbing Program, maka skripsi ini dapat 

terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ayah, Abang dan Adik yang paling saya sayangi dan dicintai dengan setulus 

hati. 

3. Dan keluarga kami yang telah memberi segalanya demi masa depan ku. 

4. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur. 

5. Bapak Prof.Dr. Moedjiono, Msc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur. 

6. Bapak Okkita Rizan, M. Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi. 

7. Ibuk Djuliana,S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pangkalpinang 

yang telah memberi izin dalam melakukan riset di SD Negeri 29 

Pangkalpinang 

8. Ibu Gita Aprilia selaku  pembimbing lapangan dan para guru SD Negeri 29 

yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan 

pengambilan data 
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9. Teman – teman dan seperjuangan Angkatan 2012 yang telah memberikan 

dukungan moral untuk terus menyelesaikan Skripsi ini. 

10. Ardiansyah, Edi Kenken, Rudi Olahoya, dan teman-teman lainnya yang 

selalu membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

 

Semoga amal dan kebaikannya mendapat imbalan yang berlipat ganda dari 

Allah SWT. Amin...Akhir kata penulis mengharapkan Skripsi ini dapat 

bermanfaat dan membantu serta memberikan pengetahuan bagi yang 

membacanya. 

 

Wassalamualaikum. 

 

 

       Pangkalpinang, 29 Juli 2016 

 

 

       Penulis 

 


