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Bismillahirrohmanirrohiim.
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sungguh pujian senantiasa hamba haturkan
ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemudahan disetiap
kesulitan sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya sikripsi ini dapat terselesaikan.
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada sang Murabbi sejati Nabi
Muhammad SAW. Penutup para nabi yang telah diutus untuk membawa petunjuk
dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, lalu menjadikan
beliau sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah
dengan seizin-Nya, sebagai pelita dan penerang. Dan semoga kita dapat
meneladani tiap langkahnya yang mulia. Amin ya Rabbal ’Alamin....
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Pembimbing Akademik.
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kerjasamanya mohon maaf kalo selalu merepotkan kalian.
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Terima kasih telah memberi makna atas kebersamaan yang terjalin.
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