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S.Pd selaku guru bidang studi fisika yang telah banyak membantu dan membimbing  
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Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda 

tercinta yang terus memberikan motovasi dan do’a serta kasih sayang yang tak pernah 
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