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PERSEMBAHAN 

 

 Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan segala nikmat karunia kepada hamba-hamba Nya dan tidak lupa 

sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad 

SAW yang senantiasa memberikan safa’at kepada umatnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih S.Kom dari STMIK Amikom 

Purwokerto. 

 Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Bapak Kabit dan Ibu Kasiroh terima kasih atas segala doa, kasih sayang, 

dukungan, bimbingan, dan perjuangan hingga saya mampu menjadi seperti 

sekarang ini. 

2. Keluargaku, Kakek, Nenek, Adikku dan semua saudara yang selalu 

memberikan semangat. 

3. Pak Hellik Hermawan dan Ibu Ely Purnawati selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing saya dalam melakukan 

penelitian. 

4. Seluruh dosen STMIK Amikom Purwokerto yang telah memberikan ilmunya 

diwaktu masa studi perkuliahan. 

5. Teman-teman senasib dan seperjuangan Taslam Media, Asal Oyag dan teman-

teman SI 15 C semoga kalian semua suskes selalu. 

Semua pihak yang telah banyak mendukung dan membantu secara 

langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat serta 

para pengikutnya yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jalan 

yang penuh berbagai limu ini. Terselesainya skripsi yang berjudul “AUGMENTED 

REALITY CHIBI KARAKTER HEWAN MENGGUNAKAN LOW POLY 

MODELING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN (Studi Kasus: TK 

Diponegoro 156 Karanglewas Lor)” ini mempunyai tujuan yaitu selain untuk 

memenuhi syarat kelulusan pada program studi Sistem Informasi di STMIK 

Amikom Purwokerto, juga untuk mengukur kemampuan penulis 

mengimplementasikan hasil dari pembelajaran yang di dapat selama masa 

perkuliahan. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berberapa 

pihak, baik moral maupun material. Maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto.  

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku Ketua program studi Sistem 

Informasi STMIK Amikom Purwokerto. 
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3. Bapak Hellik Hermawan dan Ibu Ely Purnawati selaku dosen pembimbing yang 

telah membantu saya dalam penyelesaian dan penyusunan skrispi ini. 

4. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa 

yang tanpa henti-hentinya serta bantuan materi. 

5. Seluruh staff pengajar (Dosen) STMIK Amikom Purwokerto atas segala 

limpahan ilmu yang di peroleh penulis selama menuntut ilmu di jurusan Sistem 

Informasi. 

6. Ibu Henri Purwantini Pangujiati dan semua Guru di TK Diponegoro 156 

Karanglewas Lor yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian 

di TK Diponegoro 156 Karanglewas Lor. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak 

kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan 

maupun penyajian. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah 

penulis harapakan. Penulis berharap, semoga hasil karya skripsi ini dapat 

dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan. 

 

Penulis, 

 

 

Hendra Pradiptiya 

    


