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sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 

pada program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
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Monika Sari, S.Pd, Erviana A. Lubis, S.Pd, Darnita, bunda Mardiana, 
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Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat 

kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik penulisan 
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