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6. Seluruh Dosen Jurusan PG PAUD FIP UNIMED, yang telah 

mendedikasikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 
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dan arahan dalam pelaksanaan proses penelitian 

9. Teristimewa untuk Alm Ibunda tercinta terimakasih untuk kasih sayang 
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