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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha esa. karena-Nya, saya diberikan kekuatan 

dan kesabaran untuk menyelesaikan laporan peneitain tugas akhir tentang multimedia 

pembelajaran untuk anak pada usia dini yang berjudul “Pembangunan Aplikasi Multimedia 

Pembelajaran Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Membaca Berhitung Dan Bermain Taman 

Kanak-Kanak Menggunakan Speech Recognition”. 

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa ketentuan kelulusan pada 

jenjang perkuliahan Strata I Universitas Komputer Indonesia, Jurusan Teknik Informatika. 

Lewat penyusunan skripsi ini saya mengalami beberapa hambatan, tantangan seta kesulitan, 

namun karena binaan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hambatan tersebut dapat 

teratasi. 

Melalui penyusunan skripsi ini saya sadar akan banyak ditemukan kekurangan pada laporan 

ini. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas bahan observasi yang penulis 

tampilkan. Saya pun sadar bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, 

oleh sebab itu saya memerlukan saran serta kritikk yang membangun yang dapat menjadikan 

skripsi ini lebih baik. 

Selanjutnya saya mengucapkan terimakasaih yang sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Orang tua, adik saya Carla dan Anggi dan juga Kakak saya Chanderi yang telah 

mendukung saya dan juga mendoakan saya. 

2. Bapak dosen pembimbing saya Pak Iskandar Ikbal, S.T.,M.Kom yang sabar menerima 

saya sebagai mahasiswa yang beliau bombing. 

3. Ibu Nelly Indriani W S.Si.,M.T Selaku ketua program studi Teknik Informatika, 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Unifersitas Komputer Indonesia, Bandung. 

4. Guru-guru TK Pertiwi yang memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian 

pada Tk Pertiwi. 

5. Sahabat saya. Egi dan Tika yang mau mendengarkan keluh kesah juga memberi 

dorongan semangat untuk mengerjakan skripsi saya. 

Dan segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan, doa maupun 

dorongan dan beragam pengalaman selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. 
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Terakhir, tentunya saya berharap setiap bantuan yang telah diberikan oleh segenap pihak dapat 

menjadi lading kebaikan. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

kemajuan pendidikan usia dini. 

 

             Bandung, 30 Maret 2021 

Penulis 


