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jasanya, kesabaran, do’a dan yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan
memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
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do’a kepada penulis selama masa SMA sampai penyelesaian skripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada
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