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penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar, M.Si, selaku rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs Restu, MS, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Lukita Ningsih, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Drs. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku  Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah yang 

telah memberikan banyak pelajaran untuk menjadi guru yang baik. 
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selama menjadi mahasiswa 
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9. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda M.Sofyan Nst dan Ibunda Diah Sriyatna  serta 

Abang dan Kakak dan tak lupa keponakanku yang lucu-lucu, serta saudara sepupu Heru 
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duka yang tak terlupakan bersama penulis dan kenangan itu takkan pernah di lupakan 

oleh penulis kelak. 
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