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Alhamdulillahirabbil ‘Alamin segala puji dan syukur diberikan kepada 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta 

salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar  Muhammad 
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2011-2015 sebagai tugas untuk menyelesaikan dan melengkapi syarat guna 
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motivasi, do’a, serta dorongan moral maupun materil. Penulis 



iii 
 

berterima kasih sebesarnya atas kesabaran, pengorbanan, nasehat serta 
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penulis. 
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