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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

 Nama   : Sarah Ayu Safitri Ekamas 

 No. Mahasiswa : 12 523 036 

 Jurusan  : Teknik Informatika 

 

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas akhir ini 

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada 

beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka saya 

akan siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Yogayakarta, Februari 2017 

 

 

 

Sarah Ayu Safitri Ekamas 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Saya membuat tugas akhir ini teruntuk : 

Ayah saya tercinta yang takhenti hentinya memberi dukungan Drs. Untung Kirmanto 

dan Ibu saya tersayang yang selalu mendoakan saya sepanjang malam Siti Zulaikah SP.d  

Adik kecil saya yang semoga bisa mengikuti jejak saya Ahmad Azzam Taqiuddin 

Zabbir, terimakasih sudah nemenin kakak belajar.  

Keluarga besar Bapak H Ali Mashuri dan Ibu Hj Siti Rubiatun Hadawiyah 

Keluarga besar Bapak Pwirokartono dan Ibu Pairah 

TERIMAKASIH KEPADA : 

Teman-teman Marching Band Universitas Islam Indonesia, baik teman-teman anggota 

dan juga alumni yang sudah memberikan saya ilmu hingga saya bisa sampai sejauh ini. 

Terimakaih telah mengukir kenangan indah dalam hidup saya :”) 

Teman-teman baritone rangger 2015 alan, aji, putri, ami, rajab, umi, riduwan, dodi, dani, 

fajri, vili, rizky, chun, ilham, alif dan chibe. Terimakasih sudah menemani saya selama 

berada di pacitan yang sangat hot itu :”) 

Pelatih saya Pak mamat, Bapak Hendra Yanuardi, kak heri dan  Bang Jai terimakasih 

untuk semua ilmu yang semua GRATIS, dan kapan lagi saya bisa belajar brass dengan 

bapak-bapak sekalian. Saya akan sangat rindu :”) 

Teman-teman stage 29 Marching band Universitas Islam Indonesia see you on the top 

gais :”) 

Buat temen-temen tumpangan kos terimakasi karena udah mau numpangin musafir ini. 

Buat muhia, fairus, chen, izura, ira, shofi dan sekret MB UII 

Buat temen-temen Mahasiswa InSIS Shella, Mas Ryan dan Yuniar terimakasih udah 

menemani penelitian ke sekolah.  

Buat yang spesial pakai telor personal yang udah mau mendengarkan rengekan saya 

selama empat tahun lebih saya berada di UII :  

Ira Mira Santi, temen nagakak, haha hiihi didunia nyata dan didunia maya, temen 

tupangan kos, temen tumpangan tidur, temen yang selalu ada kalo aku juga lagi butuh  

Izura Rachmah, temen satu stage, temen yang ngasih tumpangan kontrakan kalo pulang 

malem, temen curhat, temen jalan 

Privilia, temen ngalay, temen nongki anak gaul jogja yang hobi makan walaupun saya 

nggak suka nongki tapi kalo dia yang ajak mau ajalah soalnya kita selalu patungan wkwk 
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Perjuangan terberat dalam hidup manusia adalah 

Perjuangan mengalahkan diri sendiri – Oka Aurora  

 

 

 

Fabiayyi ala irobbikumaa tukazzibaan – Ar Rahman 

 

 

KhoirunnasAnfa ‘uhum linnas 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, 

Puji serta syukur senantiasa kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala, atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir yang 

berjudul “Pemodelan Sistem Informasi Kesiswaan untuk Sekolah Menengah 

Pertama” ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir 

yang telah disusun ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Strata-1 (S1) Teknik Informatika di Universitas Islam Indonesia. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa telah ada 

banyak sekali dukungan, bimbingan, dorongan, inspirasi serta semangat dan doa 

yang selalu menyertai dalam pengerjaan tugas akhir ini. Sehingga pada 

kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH.,M.Hum., LIM., PhD, selaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia 

2. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng, Sc, selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia  

3. Bapak Hendrik S.T., M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

4. Bu Nur Wijayaning Rahayu S.Kom., M.Cs selaku dosen pembimbing saya 

yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini 

5. Segenap dosen Informatika UII yang telah mengajarkan banyak hal dan 

ilmu yang bermanfaat 
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6. Kedua penyemangat hidup saya, Ayahanda Drs. Untung Kirmanto dan 

Ibunda Siti Zulaikah SP.d yang sangat saya sayangi, yang sudah 

memberikan segalanya kepada saya, yang selalu memberikan dukungan 

dan doa setiap saat 

7. Adik ku tersayang Ahmad Azzam Taqiuddin Zabir yang selalu setia 

menemani di rumah. 

8. Keluarga besar Marching Band Universitas Islam Indonesia dan keluarga 

besar GRAFITY yang telah memberikan begitu banyak kesan dalam hidup 

saya 

9. Serta semua orang-orang hebat yang ada di sekeliling saya, yang telah 

mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Sebagai seorang yang masih perlu banyak belajar, peneliti menyadari 

bahwa masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk bekal 

di masa mendatang. Mohon maaf atas keterbatasan peneliti. Semoga apa yang 

telah dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk semua pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Yogyakarta, Februari 2017 

  


