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 Ucapan terimakasih yang teristimewa ananda sampaikan kepada kedua 

orang tua tercinta, ayahanda H. Nazaruddin Lubis, S.Pd dan Ibunda Hj. Habibah 
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harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah, 
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