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yang selalu membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
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 Bapak Drs. Restu, selaku Dosen FIS beserta stafnya. 
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masukan dan saran kepada penulis. 

 Ibu dra. Flores Tanjung, M.A, selaku Dosen penguji yang banyak memberikan 

masukan dan saran kepada penulis. 
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penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Sahabat-sahabat saya yang saya sayangi : Retno Pratini, Nur evianti, Eka 
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Asrul, Lusinta Ritonga, Fandi, Agus, Endar Taufik Siregar yang menjadi 

sahabat berjuang mengerjakan skripsi ini dan selalu mengisi hari-hari penulis 
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