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Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrokatu..
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia dari Allah
SWT dan juga sholawat, salam dan junjungan kepada nabi besar kita, Rasullullah, Muhammad
SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aplikasi Berbasis
Android Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Anak”.
Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 di Program Studi
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta.
Selama penyusunan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh
karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rasa sabar, kekuatan, cobaan dan kemudahan
dalam menyelesaikan skripsi penulis.
2. Untuk kedua orangtua penulis, Bapak, Ibu yang saya sayangi serta kedua adik saya ,
Audia Kharisma Dewi dan Azalia Zenaocta yang selalu memberi dukungan, semangat
serta do’a sehingga saya lebih semangat dalam menulis skripsi ini.
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6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh Staf T.U
Teknik Informatika.
7. Para sahabat saya dikampus, yang sering ngerjain tugas dan mencari kelas mulai dari
semester satu sampai satu per satu sudah pada wisuda, yaitu bubuhan (Rike, Ninis,
Angga, Memey, Siska, dan Diah). Sahabat di luar kampus, yang selalu membuat saya

nyaman sekali saat berada di sekitar kalian (Bang fian, Mbak Danti, Mbak Dea, Mbak
Nisa, Mbak Iis, Nisull, Rara, Adit , dan Reza), serta arek-arek suroboyo (Juma, Umik,
Ria, Kolor & Nenenyan) #chingguaniya #bestieschorom.
8. Teman- teman dari Brotherhood 09 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Serta semua yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik
yang penulis kenal maupun yang tidak.
Penulis menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari sempurna. Untuk itu penyusun menerima saran, kritik, dan masukan demi kemajuan di
masa yang akan datang. Semoga apa yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam menyelami dan mengamalkan
ilmu-Nya untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
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