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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“BUKU BELAJAR SHALAT INTERAKTIF UNTUK ANAK USIA 6-9 TAHUN BERBASIS 

AUGMENTED REALITY” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penyusunan 

tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Desain Produk, Fakultas Desain dan Seni 

Kreatif Univeritas Mercu Buana. 

Selama proses tugas akhir dan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, 

penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin berterima kasih kepada: 

1. Orangtua tercinta Ibu Marice Teodora Polii dan Bapak Dayun Cahyono yang 

selalu  mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya. 

2. Ibu Dr. Ariani Kusuma Wardhani, S.Sn., M.Ds., Cs. Selaku dosen pembimbing 

tugas akhir yang telah membimbing, memberikan pembelajaran, arahan, serta 

nasihat, kepada penulis selama penyusunan tugas akhir. 

3. Bapak Hady Soedarwanto, ST., M.Ds., selaku ketua Program Studi Desain 

Produk sekaligus Koordinator Tugas Akhir yang selalu bersedia membantu 

serta memberikan informasi dalam tugas akhir. 

4. Bapak Ali Ramadhan, S.Sn., M.Ds., dan Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn., M.Sn., 

selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Desain Produk Fakultas Desain dan Seni 

Kreatif Universitas Mercu Buana. 
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6. Teman-teman Desain Produk angkatan 22, dan seluruh teman-teman tugas 

akhir yang tidak pernah lelah dan selalu menumbuhkan rasa semangat. 

7. Semua pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

telah membantu serta memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga 

dapat terselesaikan tugas akhir ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dan bagi penulis. 

 

 Jakarta, 6 Agustus 2018 

 

 

Mulyono 
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