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 HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Untuk Mama dan Papa 

Yang selama hampir lima tahun kurang terhalang jarak dan waktu 

Kupersembahkan Tugas akhir ini sebagai rasa tanggungjawabku telah meminta diberikan 

pendidikan setinggi –tingginya dan tidak tahu malunya aku yang sudah membuat mama dan 

papa selalu sedih dengan keterlambatanku. 

Maafkan aku, dengan ini kuharapkan senyuman kalian muncul dan kebaikan serta 

kebahgiaan dating pada kita. 

 

Untuk Keluarga Kecil Arsmo dan Keluarga Kecil Indah 

Yang selama hampir lima tahun kurang terhalang jarak dan waktu 

Terima kasih selalu syang serta pedulu pada adeknya. Maafkan jika adeknya selau membuat salah dan 

dengan tidak tau malunya selalu memilnta hal yang sangat merepotkan. 

Motivasi yang kalian berikan begitu berharga, tetap sayangi adek kalian yang nakal ini ya. 

Doakan selalu agar adek inu ini dapat segera menyusul menjadi orang yang dapat membahagiakan 

serta membanggakan mama dan papa seperti kalian. 

Aku sedang rindu dengan kalian di luar sana. 

Entahlah, menjadi anak rantau setelah sekian tahun tidak menutup kemungkinan bahwa 

rumah dan keluarga terdekat serta tercinta adalah orang yang mudah dirindukan. 

Untuk Tetangga Kamarku 

Nindiya Windiasri 

Terima kasih banyak atas bantuanmu, apapun itu. Mengenalmu, merepotkanmu, membuatmu 

bahagia, serta menderita bersama pun membuat bumbu hidup kita berdua di kos indah bukan. 
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Titis Windayanti dan Rizki Nur Azizah 

Kalian berdua orang tercuek yang pernah aku kenal, tapi dibalik cuek kalian begitu banyak 

menyimpan rahasia yang jarang kalian bagi padaku. Aku rindu. 

Untuk Orang Menyebalkan 

Rada, Rere, Helma, Ema, Yuwan, Days, Ara, Ica, Derin, Nathalia, Rani, Triska, Sekar 

EXO-L dan NCTZEN  

Untuk sahabat-sahabat ku 

Keluarga Bupper Tsadistku 

Dewi k, Dana A, Debby Y, Helda, Rissa R, Oktaviani E, Winda S 

Setyo, Deni, Farhan, Rahma, Risang, Liyandi, Rivalda, Idris, Iqbal,  dan Logis 

Maaf aku begitu merepotkan dan menyebalkan untuk kalian mengenalku 

Untuk Keluarga Profesiku 

Nasrul, Dicky, Fajar, Ikhwan, Adit, Firman, Viko, Iqbal dan yang belum tersebut kalian 

adalah lelaki yang baik, semoga kalian diberi kebagiaan 

Hai ciwi cantikku, Nisa, tari dan putri. Sehat sehatlah kalian, jangan rindukan aku ketika kita 

sudah benar benar menempuh hidup di luar sana. 

Untuk teman yang pernah hidup bersama 1 bulan 

Teman-teman KKN Keluarga Desa Kalitapas 

(Angga, Bagus, Nanda, Tomi, Ovi, Winda, Nisa, Hemas) 

Untuk teman-teman ku 

Teman-teman Informatika Angkatan 2014 

Teman-teman KOST PUTRI ANDA 2 
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HALAMAN MOTO 

 

Penyesalah memang ditakdirkan untuk dating diakhir, akan tetapi penyesalan adalah 

pelajaran terbaik dalam hidupmu untuk tidak mengulanginya lagi. Berbahagialah 

(Yuniar Trias F) 

Lakukan segala sesuatu dengan kebahagiaan, dan tanpa paksaan. Semngat 

(Yuniar Trias F) 

Arti sebuah kebahagiaan itu dapat kita rasakan bila kita menghargai diri sendiri dengan lebih 

baik lagi. 

( Yuniar Trias F) 

. 
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 KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Gim Edukasi Matematika dengan 

Mengimplementasikan Model Motivasi ARCS untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas III (Studi 

Kasus SD N 1 Ngelo)”. 

Tujuan penulisan laporan Tugas akhir ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh 

untuk memperoleh gelar Sarjana di jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia. Dan merupakan salah satu penerapan yang diperoleh selama 

berada dibangku kuliah. 

 

Selama proses pembuatan Tugas Akhir ini penulis menghadapi berbagai kesulitan, 

namun semua itu bisa diatasi berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah SWT atas segala karunia, nikmat, dan ridho-Nya sehingga penulis diberi 

kemudahan dan kelancaran selama menjalankan Tugas Akhir. 

 

2. Bapak Galang Prihadi Mahardhika, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing 1 

Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, 

selalu sabar membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

3. Bapak Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas 

Akhir yang telah meluangkan waktu, selalu sabar membimbing dan memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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4. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai, khususnya Dosen-dosen Teknik Informatika 

yang telah memberikan ilmu selama kuliah di Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Indonesia. 

 

5. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak 

bisa penulis sampaikan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik 

dikemudian hari. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat 

memperbaiki, mengevaluasi untuk ke depannya yang lebih baik. Akhir kata semoga laporan 

ini bisa bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya 

 

Wassalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh 

Yogyakarta, 14 Mei 2019 

 

 

(Yuniar Trias Fatimah) 


