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memberikan semangat, doa dan dukungan yang begitu besar kepada penulis

sehingga mendapat kekuatan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan

baik.

6. Rosi Asmayanti, S.M., yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan
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