KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan
kemudahan dan kelancaran sehingga Pengantar Karya Tugas Akhir ini dapat
diselesaikan oleh penulis.
Tugas akhir ini disusun dengan judul “Media Informasi Mengenal Permainan
Tradisional Sunda dengan Motion Graphic di Kota Bandung” adalah untuk
memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Desain di Jurusan
Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Semoga
dengan Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu serta pengetahuan lebih kepada
para pembacanya, dan penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang selama ini
didapat pada dunia kerja.
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan serta doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muraji Yanto dan Ibunda Maemunah yang
selalu memanjatkan doa kepada putri nya dalam setiap sujudnya, memberi
semangat dan membantu dalam kelancaran Tugas Akhir ini.
2. Adik-Adikku, Sahrul Pratama dan Muhammad Fauzan Haikal yang selalu
mendukung dan mendoakan saya dalam menempuh pendidikan sarjana.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung dalam
penyusunan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Muhammad Iskandar, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing saya
yang telah membimbing memberikan masukan, saran, serta semangat dalam
proses tugas akhir ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Zaini ramdhan, S.Sn., M.Sn. selaku dosen penguji dan dosen wali
saya yang selama ini mendukung dan memberi masukan, saran dalam
pengerjaan tugas akhir ini.
6. Bapak Yayat Sudaryat, S.Sn., M.Sn. selaku dosen penguji yang
memberikan banyak masukan dan saran dalam pengerjaan tugas akhir ini.
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7. Bapak Drs. Riksa Belasunda, S.ST., M.Ds. selaku dosen seminar yang
selalu memberikan masukan, dan saran kepada penulis.
8. Komunitas Hong Bandung, yang telah menjadi narasumber dalam
kelengkapan data penulisan ini.
9. Para guru, staff, serta siswa/i SDN 113 Banjarsari Bandung, yang telah
membantu melengkapi data Tugas Akhir ini.
10. Sahabat-sahabatku, Kusma Dewi, Putri Auliani Suci, dan Widiya Lestari
yang sudah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan Tugas
Akhir .
11. Kepada Nurul Ihsan yang selalu mendukung, mendampingi memberikan
semangat dan membantu ketika saya mendapatkan kesulitan dalam
membuat penilisan ini.
12. Kawan-kawan Desain Komunikasi Visual angkatan 2014 seperjuangan saya
yang terlibat dalam membantu saya dengan sukarela.
13. Dan pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam
terlaksanya tugas akhir ini.
Pada penyusunan Tugas Akhir ini, penulis pun menyadari masih banyak
terdapat kekurangan yang dibuat baik disengaja maupun tidak disengaja.
Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis memohon
maaf bila masih terdapat kekurangan terhadap Karya Tugas Akhir ini.
Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada penulis sendiri,
Universitas Telkom dan juga kepada masyarakat Indonesia.

Bandung, 7 Agustus 2018

Penulis
Nur Hayani
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