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“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujaadilah: 11)
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Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puja dan puji peneliti haturkan pada-Nya, Allah, yang hingga kini

masih memberikan tarikan nafas untuk berjumpa keluarga, sahabat, dan kawan-

kawan.Dirinyalah Dzat yang telah memberikan kesempatan menuai lezatnya

ilmu.Dzat yang merajai alam ini, Dialah Dzat yang tak pernah lupa lagi lalai.

Sholawat serta salam sengaja selalu peneliti sanjungkan kepadanya Nabi

Muhammad Ibnu Abdillah yang selalu didamba syafa’atnya. Juga pada keluarga,

sahabat-sahabat, dan para pengikutnya.

Selanjutnya, pencapaian yang telah peneliti dapatkan ini adalah tiada lain

karena dukungan serta pertolongan dari banyak pihak. Untuk itu peneliti

mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan

terakhir, semoga apa yang tersaji ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Penulis,

Roisyatun Nafisyah


