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menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam proses 
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