
vii 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil’alamin, peneliti panjatkan segala puji dan syukur Kehadirat 

Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa 

shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para 

sahabat, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu 
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