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MOTTO
 

Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan, karena itu bila selesai suatu 

tugas mulailah tugas lain dengan sungguh-sungguh (Asy Syarh : 6-7) 

Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar ( AI Baqoroh 249 ) 

Sungguh, seseorang hanya akan meraih pengetahuan bila dalam dirinya 

terdapat enam hal: kecerdasan, semangat, ketabahan, bekal, bimbingan guru, 

dan proses yang terus tiada henti ( sahabat Ali ra ) 

Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak manfaatnya ( kebaikannya ) 

kepada manusia lainnya ( HR. Qadla'ie dari Jabir ) 
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PERSEMBAHAN
 

Allah 8wr atas segala karunia dan rahmatNya sehingga segalanya bisa berjalan 

dengan lancar 

Mama papa tercinta yang selalu dan akan mendoakan ananda demi kelancaran 

dan kesuksesan ananda 

Adik- adikku tercinta yang selalu mendukung baik dalam senang maupun duka 
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KATA PENGANTAR
 

ASSALAMU'ALAIKUM WR. we 
Alhamdulil1ah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan 

kemudahan, berkah kesehatan yang tiada batasnya, sholawat dan salam atas 

Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini. 

Laporan tugas akhir ini mengambil judul Taman Pra Sekolah di Yogyakarta 

dengan menciptakan bentuk bangunan pada karakteristik bentuk permainan 

anak ini merupakan bagian dari tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu 

prasarat guna melengkapi perolehan sarjana S1 pada jurusan Arsitektur, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perrencanaan, di Universitas Islam Indonesia. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

•	 Allah SWT, sujud syukur harnba persembahkan tanpa petunjuk dan 

penerang hatiNya maka hamba dapat menyusun laporan tugas akhir ini 

•	 Ir. Revianto B. Susanto, M.Arch, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan UII 

•	 Ir. H. Munichy B. Edrees, M.Arch, selaku dosen pembimbing tugas akhir, 

banyak terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini dan waktu 

yang telah diluangkan kepada penuJis, arahan dan bimbingan beliau dapat 

menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan 

•	 Ibu Endy Marlina selaku dosen penguji yang telah memberikan masukkan 

yang sangat berharga bagi kesempurnaan tugas akhir ini 

•	 Bapak Fuad dan Bapak hwan selaku dosen psikologi UJI atas informasi dan 

konsultasi yang sangat berharga bagi masukkan tugas akhir ini 

•	 Segala pihak dari kepala sekolah dan guru-guru serta pengelola dari TK 

dan pra sekolah yang ada di Yogyakarta atas ijinnya untuk mengamati 

perilaku dan informasinya yang sangat berharga 

•	 Pemerintah Kabupaten Sleman atas bantuannya dalam memberikan data

data 
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•	 Kepada mama papa atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya 

merupakan semangat yang tidak dapat ananda balas 

•	 Adik-adikku Hisyam, Ika, Wida atas semangat dan dukungannya yang 

tanpa lelah 

•	 Teman seperjuangan gege, pitcok, nur, nita, mety, manda atas 

kokompakkannya semoga menjadi sarjana yang bermanfaat 

•	 Sahabat-sahabatku lely (yang selalu membagi ilmunya ke aku), ayu, ratna 

(atas bantuannya yang tak terlupakan), ima,vani, indah atas dukungan yang 

tulus 

•	 Farid, bayu sedan, dian, teman-teman di UGM atas bantuannya yang tanpa 

lelah 

•	 Teman-teman angkatan '99 yang selalu menjadi samangat dari awal 

sampai akhir 

•	 Mas Tutut, Mas Sarjiman yang nggak pernah lelah membantu di studio dan 

Pak Agus yang memberi semangat gizi yang nggak pernah lelah 

•	 Juga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini 

Menginsyafi kodrat manusia yang tidak dapat terlepas dari kesalahan dan 

kekhilafan, serta memperhatikan segaala kekurangan dan ketidak telitian penulis, 

maka penulis berharap banyak atas masukkan berharga dari segala pihak guna 

kesempurnaan laporan ini. Dengan harapan laporan ini dapat berguna bagi i1mu 

pengetahuan bagi ilmu pengetahuan dibidang arsitektur. Amin 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 5 Agustus 2004 

Nur Fithrotunnisa 
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