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Bismillahirrahmanirrahim 

Puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir dengan topik 
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Tanah, dan Air Untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar (Studi Kasus di SDN Melong Mandiri 4 
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Muhammad SAW., kepada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah sampai kepada kita sebagai 

umatnya hingga akhir zaman.  

Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program pendidikan 

Strata Satu (S-1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Pasundan Bandung. 
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kelemahan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu, penulis harapkan kritik dan saran dari 

semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. 

 Akhir kata, semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi 

perkembangan ilmu teknologi dimasa yang akan datang. 
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