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Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Pada 

Mata Pelajaran IPA Di Kelas V SD Negeri 101752 Klambir Lima Tahun Ajaran 
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Tindakan Kelas ini. Akan tetapi berkat bimbingan dan dorongan dari ibu Dra. 
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