
 

SANWACANA 
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Lampung. Dengan Judul “Hubungan Antara Penggunan Media Gambar dan 

Aktivitas Belajar dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Labuhan Ratu Kota Bandarlampung Tahun Ajaran 2014/2015”. 
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