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kelas IV sebagai mitra Kolaborasi dan seluruh guru serta siswa siswi kelas IV SD Negeri 
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7.Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini  tidak dapat 
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Semoga bantuan dan jasa baik yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini, namun 
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