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Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya maka akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi 

Keluarga Dengan Tingkat Pendidikan Anak (Studi Pada keluarga Buruh Tani Di 
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