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MOTTO 

 

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. 

Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya.” 

“Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. 

Lakukan apa yang Anda bisa” 

“Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu 

akan hidup selamanya.” 

  



PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya 

banggakan. Antara lain : 

1. Untuk Alm.Bapak dan Ibu saya yang saya cintai, saya sayangi dan saya 

ta’dzimi. Terima kasih telah sabar mendidik, merawat dan membesarkan 

dengan ikhlas sampai saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.  

2. Para dosen STMIK AMIKOM PURWOKERTO, terutama dosen 

pembimbing saya, Bapak Mohammad Imron, M.Kom saya ucapkan beribu-

ribu terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan.  

3. Untuk Ibu Sutrimah, S.E. selaku Kepala Sekolah beserta Guru dan Staff 

Karyawan MTs Ma’arif NU 1 Ajibarang, terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya. Semoga Alloh SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu 

semuanya. aamiiin  

4. Untuk kakak pertama saya mba Yanti Puji Astuti thank’s for all. 

5. Untuk kekasih saya. Terima kasih sudah menyuport saya dari nol sampai 

sejauh ini. 

6. Untuk Alm.Alicia dan Alm.Fitria, terima kasih sudah menjadi sahabat yang 

terbaik di dunia ini.  

7. Untuk teman-teman seperjuangan Nizar, Trisna, Saras. Kehidupan yang 

sebenarnya akan di mulai setelah semua ini selesai. Semangatt!!! 

8. Untuk rekan-rekan produksi Aji, Erdi, Galuh semangat berkarya gaess!!. 

9. Untuk teman-teman Biodiversity Society, terima kasih telah menyediakan 

tempat yang penuh dengan ilmu yang akan menjadi bekal saya di luar nanti. 

10. Dan untuk sahabat-sahabat ANSOR-BANSER Ranting Kalisari, terima 

kasih atas doa dan dukungannya. 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi 

yang penulis susun berjudul “Media Pembelajran Sistem Kehidupan Pada 

Tumbuhan”. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak, 

oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku Ketua STMIK AMIKOM Purwokerto, 

terima kasih atas fasilitas yang telah disediakan dan semoga STMIK AMIKOM 

Purwokerto menjadi lebih maju dengan mengedapkan visi dan misinya. 

2. Bapak Mohammad Imron, M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr.Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom Selaku Ketua Prodi Sistem 

Informasi. 

4. Seluruh Staff Pengajaran ( Dosen ) STMIK AMIKOM Purwokerto atas segala 

limpahan ilmu yang diperoleh penulis selama menuntut ilmu di jurusan Sistem 

Informasi. 

5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 Penulis menyadari kodrat sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan 

kekurangan yang terdapat pada skripsi ini baik dari segi penulisan maupun 

penyajian. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah 

penulis harapkan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. 



       Purwokerto,  05 Maret 2018 

 Penulis, 

  

 

             Fakhrul Anam 

 


