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Matematika Siswa pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan di Kelas 

IV SDN 101765 Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan T.A 2017/2018”. 
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hidupku yang penuh kasih sayang, tak pernah menuntut lebih ke anak-
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