
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis  dapat  menyelesaikan 

tugas  akhir  yang  berjudul  “APLIKASI  PEMBELAJARAN  BAHASA 

LAMPUNG UNTUK MURID TINGKAT SEKOLAH DASAR”  ini dengan 

baik dan tanpa halangan satu apapun. Maksud dan tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini adalah guna melengkapi dan memenuhi 

sebagai  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  STMIK  AKAKOM 

Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata I (S1). 

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas 

dari berbagai pihak yang telah banyak membantu, baik material 

maupun  spiritual.  Atas  segala  bimbingan,  dorongan,  serta 

bantuan  yang secara  langsung maupun  tidak  langsung,  maka 

pada kesempatan ini  penulis  ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak  Prof.  Dr.  Ir.  Prayoto,  M.Sc.,  selaku  Ketua  Sekolah 

Tinggi  Manajemen  Informatika  dan  Komputer  AKAKOM 

Yogyakarta.

2. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku dosen pembimbing yang 

telah  memberikan  bimbingan  dan  pengarahan  dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
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3. Ibu  Indra  Yatini  Buryadi,  S.Kom,  M.Kom.,  selaku  Ketua 

Jurusan  Teknik  Informatika  /  S1,  Sekolah  Tinggi  Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

4. Kedua Orang Tuaku, Papi dan Mami yang telah mendoakan 

dan membiayai  aku serta  memberikan  dukungan sehingga 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. My  Henuine,  “SUPRIHATIN”,  yang  telah  menemani  aku 

selama ini dan sangat sabar mengajariku walaupun kadang-

kadang  sering  keras  dalam  mengajariku  namun  itu  yang 

membuat aku menjadi kuat dan mandiri untuk menuju yang 

lebih baik lagi.

6. Semua  teman-temanku  di  STMIK  AKAKOM  khususnya 

jurusan Teknik Informatika angkatan 2004.

7. Teman-temanku  yang  ada  di  kosan  212,  terima  kasih 

semuanya.

8. Laptop “BenQ + AMD Turion X2”,  yang telah  membantu 

dan menemani aku.

9. Semua  orang  yang  telah  membantu  aku  dan  tidak  bisa 

disebutkan satu persatu disini.

Penulis  sepenuhnya  menyadari  bahwa  dalam  penulisan 

tugas  akhir  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan,  baik  dari  segi 
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penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang  bersifat  membangun  sangat  penulis  harapkan  guna 

perbaikan  dimasa  mendatang  dan  menambah  wawasan  dan 

pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 

diambil  manfaatnya  dan  dapat  digunakan  sebagaimana 

mestinya.

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis
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