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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis limpahkan kehadirat Allah SWT, karena atas pertolongan- 

Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan ini . Tak lupa sholawat serta 

salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 

sahabat, semoga selalu dapat menuntun penulis pada kesempatan lain. Laporan 

penulisan ini berjudul “PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI INTERAKTIF 

KISAH KEGIGIHAN IBNU HAJAR DALAM MENCARI ILMU” 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, tentunya penulis banyak mengalami kesulitan, 

terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, 

berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Karena itu, sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

Penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan bila 

terdapat kekurangan dalam pembuatan penulisan ini penulis mohon maaf, karena 

penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Bandung,    Februari 2020 

Penulis 

 

Muhammad Azam Fikry 
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UCAPAN TERIMAKASIH DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

Untuk menyelesaikan penulisan ini adalah suatu hal yang mustahil apabila penulis 

tidak mendapatkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Ibu Herna Linawati dan Bapak Jaenudin, S.Ag juga saudara-saudara kandung 

penulis selaku keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril 

maupun materil dan sebagai semangat untuk membuka semangat baru. 

2. Ibu Purmaningrum Maeni, M.Ds, Pak . Agus Setiawan, M.Ds., selaku 

pembimbing yang telah memberikan ilmu dan juga motivasi kepada penulis. 

3. Pak Fadhly Abdillah., M.Ds, Ibu Purmaningrum Maeni, M.Ds., Tata 

Kartasudjana, M.Ds., selaku koordinator Tugas Akhir yang telah meluangkan 

waktu juga tenaga dan pikirannya untuk me-manage Tugas Akhir ini dengan 

sebaik-baiknya. 

4. Teman-teman seperjuangan lainnya yang selalu bertukar fikiran dan saling 

support satu sama lainnya. 

5. Triani Suhesti Agustini yang senantiasa selalu membantu, mengingatkan juga 

memberi motivasi dan semangat bagi penulis. 

6. Annisa Putri Dierayani yang selalu membantu penulis dalam hal penulisan 

laporan dan memberi masukan-masukan. 

7.  Muhammad Rizki Akbar, Muhammad Fadhillah, Syahidah Fajriah, Hanifah 

Fauziyyah, Gisnawati, Anugrah Giffari Bakti, Raden Agung Angly, Moch 

Azi Hendriansyah, Titan Pandu Rismayanto dan yang lainnya selaku keluarga 
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Degeten juga keluarga angkatan 2015 yang selalu kompak, membantu dan 

mensupport juga menghibur penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.  

8. Guru-guru SD yang bersedia menjadi narasumber. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam pre produksi, produksi dan pra 

produksi baik secara langsung maupun tidak langsung hingga 

terselesaikannya tugas akhir ini. 

Semoga apa yang sudah kalian berikan kepada penulis dalam berbagai bentuk 

bantuan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berlipat ganda dan 

semoga selalu dipermudah juga segala urusannya. Aamiin ya Allah ya Rabb. 

Bandung,    Februari 2020 

Penulis 

 

Muhammad Azam Fikry 
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