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persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
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Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, untuk 
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Kecamatan Medan Amplas Kota Medan” 
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maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, serta 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis. 
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banyak memberikan nasehat, semangat, dorongan dan Doa restu kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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