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kerendahan hati, ucapan terima kasih ini penulis tujukan juga kepada : 
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membekali penulis dengan berbagai ilmu, pengetahuan, serta wawasan 

sehingga penulis sudah sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. 

8. Segenap staf perpustakaan pusat Universitas Siliwangi dan perpustakaan 

Fakultas Agama Islam yang telah memberikan dan menyediakan fasilitas 
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