
ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING 

 

MEDIA PEMBELAJARAN AQIDAH DAN AKHLAK  UNTUK 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS MULTIMEDIA 

  

 

TUGAS AKHIR 

   

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

 

 N a m a 

 NIM 

: M. Gifari Lazuardi 

: 12523278 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 26 September 2019 

Pembimbing, 

 

 

 

( Galang P Mahardhika S.Kom., M.Kom.) 

  



iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI 

 

MEDIA PEMBELAJARAN AQIDAH DAN AKHLAK  UNTUK 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS MULTIMEDIA  
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Telah dipertahankan di depan sidang penguji sebagai salah satu syarat untuk  

memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Teknik Informatika  

di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, 26 Agustus 2019 

 

Tim Penguji 
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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : M Gifari Lazuardi 

NIM : 12523278 

 

Tugas akhir dengan judul: 

MEDIA PEMBELAJARAN AQIDAH DAN AKHLAK  UNTUK 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS MULTIMEDIA  

 

 

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya 

sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan 

hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali 

dan siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Yogyakarta, 12 Agustus 2012 

 

 

 

  ( M Gifari Lazuardi ) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah, Rahmat dan ridho-Nya. 

Segala puji bagi Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan bagi umatnya untuk 

melangkah ke jalan yang benar. Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada: 

Bapak Suyitno Waluyo dan Ibunda Kanthi Wulandari yang selalu mendoakan dan 

mendukung dengan tulus melalui doa. 

Kakak Uly Rifka Fatima, adik Regian Ganang Alfarizi dan adik Nabilla Kusuma Dewi 

yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Teman-teman Teknik Informatika angkatan 2012 yang selalu memberi semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Teman-teman kost Putra Sultan yang selalu memberikan semangat dan hiburan saat 

mengerjakan skripsi ini. 
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HALAMAN MOTO 

 

 “Gali lah ilmu sedalam mungkin, gapailah ilmu setinggi mungkin.” 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S.Al-Insyirah: 5-6) 

  

“ …gapailah semua keinginanmu tanpa kamu sadar sudah banyak keinginanmu yang 

terkabul.” 

(bapak) 

 

"… jangan tinggalkan sholat dan semua kewajibanmu karena semua itu atas kuasa-Nya." 

(Ibu) 

 

“Dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah  

Niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” 

(Q.s.Ath Thalaq : 4) 

 

”Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan 

doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya 

tanpa berusaha.” 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. yang begitu besar atas rahmat, ridho dan hidayah-

Nya yang memberikan kekuatan, kesehatan dan juga kemudahan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. Tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. karena dengan cinta 

dan kasih sayangnya kita tetap berada pada jalan yang diridhoi dan dilindungi Allah SWT. 

Maksud dari tujuan dan pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

kelulusan yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Informatika, 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

Dalam penulisan tigas akhir ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Raden Teduh Dirgahayu. S.T., M.sc. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Program Sarjana Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Hendrik, ST., M.Eng. Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Universitas 

Islam Indonesia. 

3. Galang P Mahardhika, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing yang mendukung, 

membimbing dan memberikan masukan yang membangun dalam proses pengerjaan 

tugas akhir dan penulisan laporan. 

4. Ibu Nur Wijayaning sebagai sekretaris jurusan yang membantu memberikan saran 

yang membangun. Ketika di kelas sebagai dosen dan ketika menjadi sekretaris jurusan 

sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Orang tua bapak Suyitno Waluyo dan ibu Kanthi Wulandari tercinta yang memberikan 

doa dan dukungan tiada henti-hentinya. 

6. Kakak Uly, adik Gian dan adik Nabila yang selalu memberikan semangat dan doa 

tiada henti-hentinya. 

7. Sahabat-sahabat kost yang memberikan semangat dan dukungan dalam proses 

pengerjaan tugas akhir ini. 

8. Keluarga besar GRAVITY 12, terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama 

ini sehingga terbentuk kenangan yang indah bersama. 

9. Sahabat dan orang tercinta Dimas Rifky, Tiyo Eka, mas Anaz, dan Maya hilalliyatul 

Khasanah yang selalu mendukung dan mendoai tanpa pamrih. 

10. Dan semua pihak yang tanpa sengaja dan sepengetahuan penulis yang membantu 

dalam pengerjaan tugas akhir ini.  
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 Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga 

laporan tugas akhir ini dapat bermanfaaat bagi berbagai pihak. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

 Yogyakarta, 12 Agustus 2019 

 

 

 

  ( M Gifari Lazuardi ) 

  


