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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI 

APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK SISWA 

SLDB BERBASIS ANDROID” dengan sebaik-baiknya. 

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh 

mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. 

Penyusunan tugas akhir ini penulis banyak di bantu oleh berbagai pihak, baik 

langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar – besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin, M, Si. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono., M.Kom, CEH, CHFI selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Andy Nur Rachman, S.T., M.T selaku Dosen pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada penulis. 

4. Bapak Cecep Muhamad Sidik R., S.T. M.T. selaku dosen pembimbing II 

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada 

penulis.  
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5. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Kedua orang tua, kaka dan keluarga tercinta yang menjadi motivasi terbesar, 

selalu memperhatikan, menyemangati dan mendo’akan penulis dalam setiap 

sujudnya. 

7. Rekan-rekan mahasiswa  Universitas Siliwangi khususnya Fakultas Teknik, 

terimakasih atas semuanya selama ini, seluruh keluarga besar teknik 

informatika C 2012, Ketua Kelas Agus saepuloh. yang baik dan kasep, 

Anggi Yoga Nugraha S.T., Irsya Mulya S.T., Rengga Ramdani. dan Adam 

Gandi. S.com., 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi 

bantuan dan dorongan baik moril maupun materil.  

 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangannya, untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan 

saran untuk perbaikannya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini yang tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Terima kasih atas 

bantuannya dan semoga Allah SWT membalasnya. Aamiin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

                    Tasikmalaya,   24 Juni 2019 

 

Penulis    
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