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dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.

6.

Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Sejarah dan Dosen
PA sekaligus dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan.
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masukan.
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