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KATA PENGANTAR 

	  

	   Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberi rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan            

judul : “PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN HURUF IQRO 

BERBASIS MULTIMEDIA” 

 Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis tak jarang selalu 

mendapat hambatan, tantangan dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak 

faktor dari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. 

 Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk 

serta dorongan dari berbagai pihak, tak mungkin Tugas Akhir ini dapat selesai, 

sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas semua rahmat, karunia serta pertolongan-Nya yang 

telah diberikan kepada penulis disetiap langkah dalam pembuatan 

program hingga penulisan laporan Tugas Akhir ini. La hawla walaa 

quwwata illa billah. 

2. Mimi dan Mama, Sodara-sodara saya, serta seluruh sanak keluarga 

berkat doa dan segala dukungan, dorongan, dan bantuan yang selalu 

memberikan perhatian lebih disaat penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Sri Lestari, Ir.,M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan arahan dan masukan yang berharga selama penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik. 

5. Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T. selaku Ketua Jurusan 

Sistem Informasi Universitas Widyatama. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di jurusan Sistem Informasi, Fakultas 

Teknik Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan 

berbagai ilmu pengetahuan. 

7. Jihan Febriza (Abangku) yang selalu memberikan inspirasi dan 

semangat disetiap waktu. 
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8. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi 2008 (Abu Rizal 

S.T, Soni S.T, iyan, Arini, Liza, Alqarana, yarni, gita, Aci, Zahra, Sem,  

Izam, Cahya, Febi, Gilman, Dewi, Imel, Rizqi, Tedi, Yedi, Adit, Widi 

dan semuanya) atas segala bantuan baik moral dan spiritual, yang 

selalu menghibur dan menyemangati. Terima kasih banyak untuk 

kebersamaan dan persaudaraannya selama ini, semua pengalaman dan 

kenangan indah saat bersama kalian merupakan kebahagiaan tersendiri 

bagi penulis. 

9. Bapak Dany, selaku sekretariat Jurusan. 

10. Teman-teman dikosan  Ka Devi, Keken, Dita dan semuanya, serta 

teman kosan Suka indah  Tia, Dini Mega terima kasih atas support nya. 

11. Teman-teman yang sudah memberikan motivasi, semangat dan kata-

kata positif (khususnya Melisa Dwi, Faradila, Ale Akbar). 

12. Semua staff Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu dalam urusan administrasinya. 

13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. 

 Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis bahasa masih jauh dari 

sempurna. Namun walaupun demikian penulis mengharapkan semoga Kajian pada 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang 

memerlukannya. 

 Tak lupa penulis meminta maaf bila pada penyuguhan Tugas Akhir ini 

masih banyak kesalahan baik dari tulisan maupun bahasanya. Oleh karena itulah 

segala ucapan, teguran, kritik, serta saran-saran yang sifatnya membangun sangat 

diharapkan penulis. 
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