KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini dengan baik dimana tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk
makalah yang sederhana. Adapun judul penulisan tugas akhir yang penulis ambil
adalah sebagai berikut, “Pembuatan Permainan “Seni Budaya” Berbasis
Android Menggunakan Construct 2”.
Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Program Diploma Tiga (D.III) AMIK BSI. Sebagai bahan penulisan
diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi dan beberapa sumber literatur
yang mengandung penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan
dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak lancar, oleh
karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1.

Direktur AMIK BSI Pontianak.

2.

Ketua Program Studi Manajemen Informatika AMIK BSI Pontianak.

3.

Ibu Deasy Purwatingtias, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas
Akhir ini.

4.

Seluruh Staff / Karyawan / Dosen dilingkungan AMIK BSI Pontianak.

5.

Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun
spiritual.

6.

Seluruh siswa-siswi SD Islamiyah Pontianak yang telah dalam pengisian
kuisioner.
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7.

Rekan-rekan mahasiswa MI-6B yang telah banyak memberikan bantuan
serta masukkan dalam menulis tugas akhir ini.

8.

Semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Semoga dengan semua jasa dan bantuan yang telah diberikan

mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa
penulis Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat
mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan
penulis dimasa yang akan datang.
Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apa bila ada
kesalahan atau kekurangan yang penulis lakukan. Semoga Tugas Akhir ini dapat
bermanfaat bagi siapa saja yang mengunakannya, khususnya bagi mahasiswa/i
AMIK BSI Pontianak.

Pontianak, 3 Agustus 2017
Penulis

Gita Isnaini
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