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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir “Perancangan Media 

Edukasi Tentang Toilet Training Untuk Balita Pada Kota Besar Di Indonesia” ini 

dengan baik.  

 

Penulis berharap laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

para pembaca, selain itu semoga laporan ini dapat menjadi contoh bagi para pembaca 

untuk berkarya yang kedepannya agar dapat memperbaiki maupun menyempurnakan 

isi laporan agar menjadi lebih baik lagi. 

 

Dalam proses pembuatan skripsi isi, penulis dibantu oleh pihak yang mendukung 

serta memberi masukan berupa saran atau kritik untuk menuntaskan tugas akhir agar 

dapat menjadi masukan yang optimal untuk membuat buku toilet training. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu, memberi dukungan, masukan serta saran, Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Irena Vanessa Gunawan, S.T.,M.Com, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 

dan Desain, Universitas Kristen Maranatha. 

2. Ibu R.A. Dita Saraswati, M.Ds, selaku Ketua Program Studi S1 Desain 

Komunikasi Visual, Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Hendra Setiawan, BFA., MA., selaku koordinator Tugas Akhir  

Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen Maranatha. 

4. Ibu Dra. Naniwati Sulaiman, M.Ds, selaku dosen pembimbing satu yang 

selalu menjadi mentor dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan 

semangat, dukungan, masukan, dan motivasi. 

5. Ibu Dewi Isma Aryani, M.Ds, selaku dosen pembimbing dua yang selalu 

membantu untuk menyelesaikan skipsi dengan memberi semangat, dukungan, 

masukan, dan motivasi. 
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6. Seluruh dosen yang telah membantu penulis untuk mengembangkan 

kemampuan penulis, dan bersedia menjadi dosen pada mata kuliah untuk 

menambah ilmu dan juga wawasan selama proses belajar mengajar di 

Universitas Kristen Maranatha. 

7. Papih dan Mamih yang selalu mendukung, menemani, mendoakan, dan juga 

membiayai penulis saat masa studi hingga menyelesaikan masa studi. 

8. Rheza Reinaldo, koko yang selalu menyemangati, dan mendukung penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir. 

9. Abel Tedjamulya, 我的爱人, yang selau menemani, membantu, 

mengantarkan, memberi masukan, dan mendoakan penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Angela Christy dan Sheila Christy, selaku sahabat, teman sepejuangan, teman 

yang selau memberi ide dan masukan setiap karya penulis, yang terus 

mendukung dan menyemangati selama empat tahun ini. 

11. Melisa Yosalinata, Richard Sean, Celia Lazarus, Alvin Hermawan, Riri 

Setiawan, Odelia Rosa Vina, Cecilia Janet, Richard Andreas, Daniel 

Andersen, Andrea Angelina, Graziela Fausta, yang merupakan teman dekat 

penulis yang saling menyemangati untuk menuntaskan tugas akhir. 

12. Semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan dan penulis bersedia menerima banyak masukan, kritik, dan saran dari 

pihak lain. Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang 

kurang berkenan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat berguna 

bagi banyak pihak, khususnya bagi orang tua yang membutuhkan media dalam 

pembelajaran toilet training. 
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