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penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingannya, rancangan usulan 

penelitian ini tidak dapat terselesaikan. 
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sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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