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KATA PENGANTAR 

 

 Didasari oleh kekecewaan penulis terhadap sistem pendidikan formal yang 

saat ini berlangsung di Indonesia, terutama mengenai paradigma pendidikan yang 

segala sesuatunya harus serba seragam dan terlalu mengagung-agungkan ilmu 

eksakta dan bahasa di atas bidang ilmu lainnya, kemudian penulis menelaah lebih 

dalam mengenai langkah solutif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa tingkat 

akhir untuk mengatasi ketidakadilan ini. Dengan hanya berbekal rasa penasaran, 

akhirnya penulis dipertemukan dengan pembimbing, ibu Guntari Sekarwangi, 

S.Si., M.T., yang kemudian menyarankan untuk membaca buku “Sekolahnya 

Manusia – Munif Chatib.” Ternyata dari buku tersebut paradigma dan wawasan 

penulis dibuka. Di dalam buku tersebut dipaparkan bahwa sistem pendidikan di 

Indonesia ini yang sangat tertinggal. Melalui buku tersebut akhirnya penulis 

mengetahui juga ternyata kecerdasan manusia tidaklah hanya bersangkutan 

dengan hal-hal matematis dan linguistik saja, melainkan terdapat delapan jenis 

kecerdasan berbeda yang kesemuanya sederajat dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Teori yang membagi kecerdasan menjadi delapan 

jenis tersebut adalah teori Multiple Intelligence yang disampaikan oleh Dr. 

Howard Gardner. Dari buku itu pun akhirnya penulis mengetahui bahwa 

kecerdasan yang menonjol yang dimiliki oleh penulis adalah kecerdasan Visual-

Spasial. 

Ketertarikan penulis pada dunia psikologi ternyata tidak sia-sia. Dalam 

buku kedua yang penulis baca, “Psikologi Permainan Anak Usia Dini”, ternyata 

pembentukan kecerdasan manusia paling penting adalah berada pada rentang usia 

0 hingga 8 tahun. Karena ketertarikan tersebut dan dengan ditunjang oleh fakta-

fakta dan referensi yang dimiliki, penulis kemudian tergerak untuk mengambil 

tugas akhir dengan tema yang berhubungan dengan dunia psikologi anak. Dan 

akhirnya tugas akhir ini diberi judul: “Software Permainan Interaktif Anak 

Usia Dini Untuk Mengeksplorasi dan Melatih Kecerdasan Visual-Spasial.” 
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Dengan mengalami begitu banyak halangan, rintangan dan distraksi 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tentu saja Tugas Akhir ini 

masih sangat jauh dari sempurna. Hanya saja, proses belajarlah yang akhirnya 

menjadi poin terbesar untuk mendapatkan apresiasi. Sebuah proses pembelajaran 

yang tak hanya terkait dalam ranah akademik melainkan sebuah proses 

pembelajaran dalam menempuh dan melalui suatu fase dalam menjalani 

kehidupan. Dan proses pembelajaran dalam suatu fase kehidupan ini tidah akan 

dapat penulis jalani tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari semua 

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan 

proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Karena tanpa kehadiran pihak-pihak 

tersebut, karya tulis ini pun tidak akan pernah terselesaikan. 

Karenanya melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berpengaruh dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. Meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terima 

kasih ini sangatlah tidak berarti jika dibandingkan dengan yang telah diterima oleh 

penulis. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada: 

 Ayah tercinta, Rd. Daya Werdaya (alm). Tugas akhir ini penulis 

dedikasikan untuk beliau. Meskipun perjumpaan kami singkat, akan tetapi 

penulis mendapatkan berbagai pembelajaran hidup dari cerita-cerita yang 

dikisahkan oleh orang-orang terdekat. Semoga damai di sana. 

 Ibu tercinta, Atrin Rochayati. Terima kasih atas segala usaha, doa, 

dukungan baik moril maupun materil, dan cinta yang tiada batasannya. 

 Bapak Soleh (alm), terima kasih karena telah sangat baik. Semoga damai 

di sana. 

 Ibu Guntari Sekarwangi, S.Si, M.T selaku pembimbing. Terima kasih 

karena yang penulis dapatkan bukan hanya bimbingan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir, melainkan bimbingan dan pencerahan dalam 

kehidupan penulis secara umum untuk saat ini dan masa mendatang. 
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 Kakak tercinta, Anna Leona, Amd. Terima kasih telah menjadi kakak yang 

sangat pengertian. 

 Keluarga: Rd. Oco Suwarsa (alm), Rd. Cacih Mintarsih (alm), Bapak 

Atmadja Suryana (alm), Ibu Odah Sarsih (alm), Cliff Herring, Tina 

Sumiati, H. Asep, Hj. Erny, Rita Rahayu, Elim, Cliffy Daniel Pratama, 

Billy Dwi Julian. Terima kasih karena telah membentuk karakter penulis 

menjadi seperti sekarang ini. 

 Teman-teman seperjuangan: Dodo Prawira Pradana, S.T., Adrian Fikri 

Gunawan, S.T., Rizki Kalgasi, S.T., Eka Mahardhika, S.T., Agung 

Nugraha, S.T., Budi Harianto, S.T., Firmansyah S.T., Maharani Anjani, 

Theo Harisman, Ekek, teman-teman pengurus Laboran juga teman-teman 

lainnya dan adik-adik yang sama-sama berjuang. 

 Aditya Raharjo, S.T., dan Sisilia Alin, S.I.P Terima kasih untuk menjadi 

sahabat yang baik dan benar. 

 Bapak Herry Dim & Ibu Ine Arini. Terima kasih atas inspirasi dan edukasi 

idealisme mengenai cara indah untuk menjalani hidup. 

 Rekan-rekan Flukeminimix: Farris Karamy Gibran, Putri Dwi Uttari S.Si., 

M.Si., Ibrahim Adi Surya, S.Sn., Rangga Damaputra, Roby Aldino S.E. 

Ak., Iqbal Amrullah, Purnama Novi, Okky Ade Chandra. 

 Rekan-rekan Lumpurumput: Felix Tarigan, Fahmi Faisal, Elviera Miranti 

S.I.P, Zara Zakiah, Anindita Ajeng, Adit Rizka, M. Khasyogi, Ratna M. 

Dinangrit, Rd. Derry Rachman, Kang Tise, Kang Visnu. 

 Minor Voice & Artifakdub (Putri Dwi Uttari S.Si., M.Si. & Van Raha). 

Terima kasih atas musik yang menarik untuk didengarkan oleh anak-anak. 

 Rekan-rekan Reader Community & Rancabana: Willy Aditya, Bagus Adi 

Nugraha, Billy Pujianto, Apriza Gilang, Dita Oktantia, Reza Irwansyah, 

Ganeca Muslim, Herru Prabowo, Kang Rudi, Indora, Alle, Budi, Dansoy, 

Opik dan kawan-kawan lainnya. 
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 Dessy Mutia, terimakasih karena telah sudi untuk menjadi pengisi suara 

yang jenaka. 

 Mas Wandah W. dan Mas Mahdi. Terima kasih atas bantuan dan masukan 

saat penulis berada dalam kebuntuan. 

 Dan kepada penulis, seniman, programmer, illustrator, game master, juga 

rekan-rekan lain yang terlewatkan dan tidak mungkin penulis sebutkan 

satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

menginspirasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir ini, maka penulis terbuka dan sangat berharap mendapatkan saran atau pun 

kritik dari semua pihak yang bertujuan ke arah perbaikan dan penyempurnaan. 

Akhir kata, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna 

bagi penulis, para pembaca serta pihak yang membutuhkan. 
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