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MOTTO

Alhamdulillah
- Ardi Rafi Tirtanata
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PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini
dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa
bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini untuk pihak-pihak yang telah
terlibat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
1.

Kedua orang tuaku tercinta dan kepada seluruh keluarga yang telah menjadi
motivasi dan insipirasiku. Terima kasih atas segala yang telah Bapak dan Ibu
berikan, semoga dengan ini bisa membuat kalian bangga dan bahagia.

2.

Kepada lembaga STMIK AMIKOM Purwokerto, yang sudah menjadi tempat
saya menuntut ilmu, dan Bapak Ibu staff dan karyawan yang telah
memberikan pelayanan yang cukup baik.

3.

Terima kasih kepada staff, guru dan karyawan SD Negeri 3 Tanjunganom
yang telah menjadi tempat penelitian skripsi ini. Terima kasih khususnya saya
ucapkan kepada narasumber saya Bapak Suyono selaku Guru Kelas V dan
Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjunganom yang telah bersedia meluangkan
waktunya.

4.

Teman-teman seperjuangan dari STMIK AMIKOM Purwokerto, Alwi,
Fafan, Vicky, Kresna, Agung, Fajar, Yelsha, Galang, Kacrit, Squad Pascol
dan sistem informasi (SI) khususnya Keluarga besar SI 14 C yang saya
banggakan dan saya cintai.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta
salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang telah membawa kita dari
jaman kegelapan menuju jaman yang penuh berbagai ilmu ini. Dengan selesainya
skripsi yang berjudul “PERANCANGAN ANIMASI PENGENALAN RANGKA
TUBUH MANUSIA MENGGUNAKAN TEKNIK AUGMENTED REALITY
BERBASIS ANDROID” ini mempunyai tujuan yaitu memenuhi syarat kelulusan
pada program studi Sistem Informasi pada STMIK AMIKOM Purwokerto, juga
menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam mengimplementasikan hasil dari
pembelajaran yang didapat selama masa perkuliahan.
Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis ingin
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. Selaku ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto.
2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, ST., M.Kom. Selaku kaprodi Sistem Informasi.
3. Bapak Trias Brata Kusuma, S.E, M.MSI. Selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan waktu, bimbingan, dan masukkan serta arahan dalam penyusunan
skripsi ini.
4. Bapak Suyono, S.Pd, MM. Selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Tanjunganom
atas ketersediannya dilaksanakan penelitan ini.
5. Seluruh dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah membantu
memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
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6. Seluruh staff dan karyawan SD Negeri 3 Tanjunganom yang telah memberikan
informasi dan dukungan untuk dijadikan objek penelitian.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Mahidi dan Ibu Hadmini, Kakak tercinta
Susi Andriyani dan Adik saya Caesar Anugrah Tirtanata, dan keluarga yang
selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung saya setiap waktu.
8. Teman-teman satu angkatan 2014, terutama Keluarga besar SI 14 C dan semua
pihak yang pernah terlibat dalam hidup penulis dan yang telah membantu dalam
penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala bentuk dukungannya.
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih
banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran akan penulis terima
dengan senang hati guna perbaikan di masa mendatang. Jika ada hal-hal yang
kurang berkenan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap
semoga hasil karya skripsi ini dapat menunjang ilmu pengetahuan, dan berguna
serta bermanfaat oleh semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 28 Maret 2019
Penulis,

Ardi Rafi Tirtanata
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