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berkat bantuan dari Bapak. 
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adminstrasi skripsi hingga terselesaikan. 
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dan membesarkanku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, kesabaran 

dalam mengajarkanku untuk menjadi anak yang tidak mudah menyerah, 
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