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MOTTO



Karena usaha tidak akan mengkianati hasil.



Berjalan dengan penuh keikhlasan.



Istiqomah dalam menghadapi cobaan.



Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar.



Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.



Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(QS. Al-Baqarah: 153)



Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)
kepadamu. (QS. Ibrahim: 7)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil a’lamiin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa
ta'ala atas nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada penulis sehingga penulis
dapat merasakan karunia yang tak terhingga sampai detik ini. Sholawat serta salam
tercurah kepada junjungan alam Nabi agung Muhammad sallallahu a’laihi wa
sallam, sang suri tauladan dan panutan dalam menjalani kehidupan. Setetes nikmat
yang diberikan kepada penulis untuk melegakan dahaga saat ini adalah kemampuan
untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun karya skripsi ini penulis dedikasikan dan
persembahkan untuk:
1. Kedua orang tua Ibu dan Ayah saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima
kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih dan
segala dukungan yang tiada mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar
kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah
awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum
bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah saya yang selalu membuatku
termotivasi dengan penuh keihklasan, membimbing dengan kasih sayang, selalu
mendo’akanku untuk mencapai keberhasilan demi masa depanku.
2. Untuk sahabatku dan teman seperjuangan terima kasih atas kebersamaan dan
semangat yang telah tercipta selama kita kuliah bersama,
3. Terima kasih untuk dosen pembimbing Bapak Dr. Taqwa Hariguna, ST, M.Kom.
yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan selama saya menyusun
skripsi ini.
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4. Adik-adikku tersayang Raiwa Ghina Afifah dan Rajwa Syifa Khalila yang selalu
mendukung dan saling menguatkan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk
hangatnya kebersamaan dalam suka maupun duka.
5. Terima kasih juga untuk teman-teman SI’14 untuk kebersamaan dan dukungan
selama 3 tahun kita menimba ilmu.bersama.
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KATA PENGANTAR

Asalamu‘alaikum Wr.Wb
Alhamdulilah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Animasi 2d
Tuntunan Shalat (Studi Kasus: SD.Negeri Wanatirta 03 Paguyangan)” ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat-Nya selama ini.
2. Dr. Berlilana, M.Kom,M.Si selaku Rektor Universitas Amikom Purwokerto.
3. Dr. Eng. Imam Tahyudin, M.M. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer
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Universitas Amikom Purwokerto.
5. Dosen Universitas Amikom Purwokerto yang telah memberikan ilmu
pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Taqwa Hariguna, ST, M.Kom. yang telah
banyak memberikan bimbingan dan banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Orang tua dan semua keluargaku yang selama ini telah mendoakan dan selalu
mendukung.
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8. Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru beserta seluruh staff SD.Negeri
Wanatirta 03 Paguyangan yang sudah banyak membantu dan memberikan
informasi-informasi untuk penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan SI 14 B, terima kasih kalian telah memberi warna
yang indah selama berkuliah di Universitas Amikom Purwokerto.
10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan
bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih
memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat
membangun akan penulis terima dengan senang hati guna perbaikan di masa yang
akan datang. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam skripsi ini penulis mohon
maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Penulis,

Yodi Gagah Prasetyo
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