
KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji dan syukur 

yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan kasih 

sayang-nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan pertolongan kepada penulis 

sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini sebagai dari syarat untuk mencapai gelar Ahli 

Madya Komputer pada jenjang studi Diploma D3 Program Studi Manajemen Informatika di 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulisan mengambil 

Judul “Desain Pendidikan dan Publikasi Multimedia Pada SD Negeri 20 Mendo Barat”. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh kesempurnaan, namun demikian 

penulisan berharap semoga ini dapatmemberikan sumbangan yang berarti bagi STMIK Atma 

Luhur, khususnya untuk jurusan Manajemen Informasi juga kepada SD Negeri 20 Mendo Barat, 

mudah-mudahan desain pendidikan dan publikasi multimedia dapat meningkatkan kemajuan 

pendidik dan pemasaran luas lebuh berkualitas. 

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis tidak lupa ucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepda semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan Tugas Akhir. Ucapan 

terimakasih penulis sampaikan kepada : 

1. Allah SWT, yang telah mengijinkan penulis untuk menyesesaikan Tugas Akhir ini, karena 

hanya dengan ijin-Mu, semua hal yang didunia ini dapat terjadi. 

2. Bapak Prof.Dr Moedjiono, M.Sc  selaku Ketua STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

3. Ibu Hamidah, M.Kom selaku Program Studi Manajemen Informatika. 

4. Bapak Syafrul Irwandi, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan Tugas Akhir. 

5. Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 20 Mendo Barat. 

6. Orang tua, yang selama ini telah memberdoa dan semangat pantang menyerah. 

7. Keluarga, yang telah member doa dan semangatnya. 

8. Seorang, yang telah member doa semangatnya. 

9. Teman-teman se-angkatan STMIK Atma Luhur yang tidak biasa disebutkan namanya satu 

persatu, terimaksih atas dukungan, pembelajaran ilmu, bantuan serta do’anya selama ini. 



Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih 

terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena iti, dengan kerendahan 

hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifatnya membangu dari semua pihak 

yang telah membaca Tugas Akhir ini.  

 

                Mendo Barat, juli 2016 
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