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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skrisi dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Berbasis Auditory, Intellectually, Repetition Pada 

Pembelajaran Algoritma Pengulangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar” 

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan sya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyatan 

ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi yang diajtuhkan kepada saya apabila 

kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 

saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillah... 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Tanpa kesempatan, kekuatan dan kesabaran yang Allah 

berikan, peneliti tidak mampu menyelesaikan segala permasalahan yang muncul 

baik ketika proses penelitian berlangsung, ataupun dalam penyusunan skripsi. 

Serta Shalawat dan keselamatan semoga selalu terlimpahcurahkan kepada 

Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi rahmatan lil „alamin yang 

mengubah kejahiliyahan menjadi kemerdekaan, serta sebagai suritauladan hingga 

saat ini. Semoga praktikan bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman dan 

mendapatkan syafa‟atnya di hari kiamat kelak. 

Skripsi yang berjudul “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis 

Auditory, Intellectually, Repetition Pada Pembelajaran Algoritma 

Pengulangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar” ini disusun untuk memenuhi 

sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Program Studi 

Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa 

Barat. Adapun isi skripsi ini disesuaikan dengan sistematika yang tertulis pada 

buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali 

kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala 

kekurangan itu bersumber dari kekhilafan manusia. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar peneliti dapat lebih baik 

lagi di kesempatan penyusunan karya tulis ilmiah lainnya. Semoga skripsi ini 

memberikan manfaat lebih untuk peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya 

serta semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Aamiin... 
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kesibukan peneliti dan mengabaikan tugas peneliti di rumah. 

6. Ananda Rihana Nurul Aini, putri tersayang, yang menjadi penyemangat hidup 

terbesar bagi peneliti dalam kondisi seburuk dan sepahit apapun, yang selalu 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi melewati halangan yang melintang. 

9. Bapak Jajang Kusnendar, S.T, M.T selaku Dosen Pembimbang Akademik 

Pendidikan Ilmu Komputer 2009, yang dengan semangatnya menemani 

peneliti melewati masa sulit hingga akhir terselesaikannya skripsi ini. 

10. Bapak Jajang Kusnendar, S.T, M.T, Bapak Harsa Wara Prabawa S.Si, M.Pd, 

Bapak Wahyudin, S.Kom, M.T, yang memberikan bimbingan dalam 

penyusunan dan penilaian pada instrumen yang peneliti gunakan. 

11. Drs. H. Dadang Johar Arifin, MM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 

Garut, yang telah memberikan izin penelitian. Serta para staff pengajar, Pak 

Nurdin, Pak Asep, Bu Erma, Bu Yayu R, yang membantu dalam penelitian. 

12. Siswa/i Kelas XI TKJ  2 yang bersedia menjadi objek penelitian. 

13. Staff tata usaha, Pak Anto, Pak Andri Mulyadi, yang membantu peneliti 

melengkapi administrasi yang harus diselesaikan. Pak Encang, Pak Kusmindar 

dan Ibu, yang bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti 

seakan-akan menjadi keluarga baru bagi peneliti. 

14. Sahabat perjuangan hingga akhir, Mia Ira Antika, S.Pd, atas kebersamaan 

dalam perjuangan menjadi muslimah akhir zaman. Sahabat kehidupan, Anna 

Hiu dan Bang Fikri FS, atas segala kebaikan dan bantuannya yang tak akan 

bisa peneliti balas. Rekan-rekan Pendidikan Ilmu Komputer, terutama Poppy 

S, Kristi H, Aini S, Nindya (Alm.), Ade K, Chandra A, Anti, Anissa M, Afika 

A, Ipah, Restika K, Meli M, Ayu D. Rekan-rekan kepepet, Trimans Y, 

Wendiyana R, Gusye RD, Ridwan H, Anugrah R, Farhan, Surya, kalian bisa. 

15. Anita dan Rika S, yang sangat membantu peneliti menghadapi masalah 

internal peneliti. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Peneliti hanya bisa mengucapkan terima kasih, hanya Allah SWT yang 

akan membalas segala kebaikannya. Jazaakumullah Khairan Katsiran. Aamiin.. 

 

 


