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IPS Terpadu di SMP Swasta Harapan Bangsa Kuala Langkat Tahun Ajaran 2013/2014”.
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Ermansyah S.Pd selaku pamong saat ppl yang telah memberikan arahan, kemudahan saat
penelitian berlangsung hingga selesai.
11. Dengan segenap rasa cinta dan sayangku dengan hormat dan segala kerendahan hati,
untukmu yang teristimewa dalam hidupku ucapan terima kasihku, rasa syukurku kepada
kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Rusli dan Ibunda Chadijah yang telah
bersusah payah, bekerja keras dan memberikan kesabarannya dalam mendorong
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14. Buat teman-tema Pendidikan Ekonomi A Reg ‟10 Prodi Tata Niaga terima kasih atas
kerja sama dan kebersamaannya selama ini.
15. Buat teman-teman PPLT SMP Swasta Harapan Bangsa Kuala Langkat 2013 terima kasih
atas kebersamaan dan pengalaman yang tak terlupakan
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