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MOTTO

Sukses adalah membuat orang tua bahagia ,sukses adalah membuat orang tua
bangga terhadap kita, sukses bukan berarti menjadi kaya raya atau menjadi
mapan, karena banyak orang disana yang kaya tetapi tidak bahagia.

Jika belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya jangan membuat mereka
kecewa dan malu akan tingkah laku kita .

Jadilah Pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, jangan jadi pribadi yang
hanya menjadi parasit bagi orang lain.

Tidak perlu mengejar dunia terus-menerus, kejarlah akherat , karena jika kita
mengejar akherat , maka dunia akan mengikuti kita.

Jadilah yang terbaik dari deretan yang terbaik.
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PERSEMBAHAN
Bismillahirohmannirohim… Alhamdulillahhirobilalamin dengan rahmat
Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan ini saya
persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang telah mendukung
sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang telah memberikan kasih sayang
sepenuhnya kepada saya:
1. Untuk Bapak dan Ibu saya yang tercinta Bpk. Tosirin dan Ibu Sukowati yang
menjadi motivasi buat saya supaya selalu menjadi orang yang patut di
banggakan. Terimakasih buat ibu yang yang sudah menjadi wanita hebat dan
luar biasa yang sudah memberikan apa saja demi membiayai hidup saya dan
selama saya menempuh pendidikan.
2. Untuk kakak dan Adik saya Intan Prima Setya dan Qori Gustri Pratama yang
selalu memberikan semangat , motivasi dan doa.
3. Untuk sahabat-sahabat saya Rozak, Lehor, Dodo, Risky, Eka, Huda, Septi,
Yono, Andi, Tongel yang selalu mendukung dan menghibur dikala saya pusing
dan banyak pikiran.
4. Teman sekontrakan dan teman dari semester awal ( 1 ) Dimas , Rizal , Arif,
Handoko .
5. Teman seperjuangan skripsi Trivani, Ayub, Avrilez, Adius, Gumar, Surur dan
untuk semua teman saya.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbil’alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat
Allah SWT, berkat rahmat–Nya yang telah dilimpahkan, sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Media Pembelajaran Biologi Di SMP N
1 Nusawungu Berbasis Android”, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di
jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Purwokerto.
Skripsi ini dapat saya selesaikan berkat kerjasama dari berbagai pihak,
yang telah memberi dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, saya ingin
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Berlilana, S.P, S.Kom, M.Si. selaku ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto yang telah memberi motivasi kepada mahasiswanya.
2. Bapak Didit Suhartono, S.Sos ,S.Kom, M.Kom selaku Ketua Program Teknik
Informatika yang telah menjadi panutan anak-anak Teknik Informatika.
3. Ibu Yusyida Munsa Idah, S. E., M.M. selaku dosen pembimbing ke-1 yang
telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan laporan skripsi
ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi saya.
4.

Bapak Muhamad Awiet Wiedanto P, S.KOM, M.MSI selaku dosen
pembimbing ke-2 yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam
penyusunan laporan skripsi ini, semoga ilmu yang diberi kan bermanfaat bagi
saya.

5. Dosen – dosen STMIK AMIKOM Purwokerto atas ilmunya.
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6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril
maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman TI 13E STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah mensupport
saya dalam mengerjakan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu
dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian skripsi.

Penulis,
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