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MOTTO
Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan kegagalan yang
sesungguhnya adalah ketika kita tidak bisa bangkit dari kegagalan itu
sendiri.

Soal waktu tidak ada kata terlambat semuanya akan mengalaminya
jadi selalu berusaha dan pantang menyerah.
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PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini
dengan penuh rasa terima kasih untuk:
1.

Kedua orang tua tercinta Bapak Saryono dan Ibu Rasinem yang telah
mendidik dan selalu memberi motivasi dan yang tak henti-hentinya
mendo’akanku di waktu siang dan malam, sehingga saya bisa menyelesaikan
tugas skripsi ini.

2.

Adik saya Rinto Ari wibowo dan Laila Suci Rahmadani yang sudah
mendo’akanku dan memberikan semangat disetiap waktu.

3.

Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. Selaku Ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto.

4.

Bapak Didit Suhartono, M.Kom. selaku ketua program studi Teknik
Informatika.

5.

Bapak dosen Dr. Yusmedi Nurfaisal , S.E., M.M. dan bapak Argiyan Dwi P,
S.Kom., M.MSI. selaku dosen pembimbing terima kasih telah mendampingi
saya membimbing dan menuntun saya dengan sabar serta selalu memberikan
motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6.

Kepada KPU Kabupaten Kebumen dan PPS Desa Banjararjo yang telah
memberikan ijin dan membantu saya dalam penelitian ini.

7.

Untuk Keluarga Amikom Volly Club “ AVC”, Team Banthong_Aor, Wisma
Pojok, Wisma Kebumen Kidul yang selalu mendukung dan memotivasi saya
supaya segera menyelesaikan skripsi.
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8.

Sahabat saya “ Taufik, Fita, Astria, Amar, Ivan, Angga, wahyu, Geza, Amin,
Doni, Iqbal, Heni, dkk ” yang selalu memberi semangat dan memberi
masukan kepada saya.

9.

Teman-teman TI 14 B yang telah menyemangati dan Mendo’akanku.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul “ PEMBUATAN
VIDEO “ GERAKAN SADAR PEMILU “ UNTUK PEMILIH PEMULA
MENGGUNAKAN CLAYMATION ”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah
guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 pada program
Studi Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Purwokerto. Dalam pengerjaan
ini skripsi ini penulis menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari
bantuan, dukungan dan bimbingan dari pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung. Dengan segala hormat penulis ini menyampaikan terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada:
1.

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

2.

Bapak Didit Suhartono, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik
Informatika.

3.

Bapak Dr. Yusmedi Nurfaisal, S.sos., S.E., M.M. dan bapak Argiyan Dwi P,
S.Kom., M.MSI. bapak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Orang tua tercinta Bapak Saryono dan Ibu Rasinem yang telah memberikan
do’a dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga
skripsi ini dapat selesai.

5.

Adikku Rinto Ari Wibowo, Laila Suci Rahmadani dan seluruh anggota
keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do’a dan semangat kepada
penulis.
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6.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak
bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
bagi instansi terkait.
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang
tidak bisa penulis sebutkan semuanya.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
bagi instansi terkait.

Penulis,

Rahmat Mugiyono
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