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Akhir kata peneliti juga menyadari tesis ini masih kurang sempurna, oleh 

karena itu peneliti memohon saran dan kritikan yang membangun guna 

kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga penelitian ini memberi kontribusi 
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