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yang telah memberi kesempatan belajar bagi penulis di FKIP Unila.   
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9. Afandi, S.Pd. selaku teman sejawat yang telah mendukung dan membantuku 

baik moril maupun materil untuk dapat segera menyelesaikan skripsiku. 
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