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MOTTO

“Jika kamu tidak berhasil pada percobaan pertama,
berarti kamu memang tidak cocok di terjun payung”

PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat,
berkah, karunia dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
dengan segala kekurangannya. Syukur juga kupanjatkan ke Hadirat-Mu Ya Rabb,
yang telah menghadirkan orang-orang berarti disekelilingku selama ini, yang
selalu memberi semangan dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan
baik.
Karya sederhana ini, aku persembahkan untuk :


Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu tercinta dan tersayang
Motivator terbesar dalam hidupku, yang tak pernah jemu mendo’akan dan
menyayangiku. Karya ini kupersembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa
terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian membesarkan dan
mendidikku hingga menjadi seperti sekarang ini.Walupun sangat kusadari
bahwa tak akan pernah mampu ku membalas cinta kalian, semoga apa yang
telah kuraih sampai hari ini dapat membahagiakan kalian di alam sana.



Istri dan anak-anakku tercinta
Terima kasih atas ketulusan, kesabaran dan pengertian kalian sehingga tetap
mendukung dan memberikan semangat walaupun kebersamaan kita banyak
berkurang karena kesibukanku selama ini.



Dosen Pembimbing
Kepada Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos., M.Kom. selaku dosen pembimbing
tunggal yang sabar, baik dan bijaksana.Terima kasih atas waktu, kesempatan
dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada saya ditengah-tengah

kesibukan Bapak sehari-hari. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya
yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.


Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta
Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah ini akan menjadi biasa-biasa saja,
maaf jika banyak salah dengan kata maaf yang tak terucap. Terima kasih
untuk support dan pertemenanan yang luar biasa, sampai saya bisa
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Terima kasih juga kepada Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten

Banyumas, Komisioner Panwascam dan PPK Karanglewas, juga teman-teman di
jajaran Sekretariat Bawaslu, KPU, Panwascam maupun PPK atas kritik, saran,
materi dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan
satu persatu atas dukungan langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi dengan Judul “Penerapan Teknik Pose To Pose Pada
Pembangunan Media Edukasi Tatacara Pencoblosan Pada Pemilihan Anggota
Legislatif Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”
Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada
program srata satu (S1) jurusan Teknik Informatika di STMIK AMIKOM
Purwokerto.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku Ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto.
2. Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos.,M.Kom. selaku Wakil Ketua STMIK
AMIKOM Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing tunggal saya.
3. Bapak Didit Suhartono, M.Kom. selaku kepala program studi Teknik
Informatika.
4. Segenap Pimpinan dan staf STMIK AMIKOM Purwokerto
5. Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten Banyumas, Komisioner
Panwascam dan PPK Karanglewas, juga teman-teman di jajaran
Sekretariat Bawaslu, KPU, Panwascam maupun PPK atas kritik, saran,
materi dan lain sebagainya.

6. Teman-teman TI 17 K atas segala sesuatu yang telah kalian lakukan
selama ini, jangan lupa untuk tetap bercanda.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan
langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal soleh dan Allah
SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.
Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna,baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kritik dan saran yang
membangun penulis harapkan dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat
berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkanya.

Purwokerto, 22 Maret 2019
Penulis

