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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul “ SISTEM
INFORMASI PRAKTIKUM LABORATORIUM IPA MAN 2 KUALA
TUNGKAL BERBASIS WEB DAN ANDROID” dapat terselesaikan.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi
Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya dan
sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.
Pada penyusunan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri,
melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah
membantu, baik secara materi maupun secara spiritual. Maka dari itu penulis
ingin mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada
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5.

Nizar Rabbi Radliya S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing yang banyak
membantu dengan membimbing dan memberikan saran kepada penulis
selama penyusunan skripsi ini.
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Guru – guru MAN 2 Kuala Tungkal yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu yang telah membimbing selama penyusun berada di lingkungan
Laboratorium IPA MAN 2 Kuala Tungkal.
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Orangtua, Keluarga dan Adik tercinta yang tanpa batas memberikan kasih
sayang, doa dan dukungan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh
penulis.

10. Kepada teman –- teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat
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