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Medan. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali mendapat  

ilmu yang bermanfaat beserta motivasi dan saran-saran yang sangat berguna 

dalam perkembangan skripsi penulis Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini 
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