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KATA PENGANTAR 

 

 

 ا لحمد هلل رب العا لمين و لصال ة و ا لسال م

اله و أصحا به أجمعين. أما بعد عل اشر ف االنبياء وا لمرسلين و علي  
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Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris Matematika. Shalawat serta salam, 
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dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit rintangan 
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memberikan saran dan masukan kepada penulis.  
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yang diberikan kepada penulis. 
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