
ii 
 

KATA PENGANTAR 
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ini membimbing, menasehati, sekaligus menjadi motivasi penulis agar 
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terhadap penulis. Gelar sarjana ini penulis persembahkan kepada Alm 

Ayah tercinta. Kiranya kesehatan dan rejeki selalu Tuhan berikan kepada 

Ibunda tersayang. 
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masukan kepada penulis.  

 Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis 
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penyelesaian skripsi. 
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 Bapak/ Ibu Dosen penulis yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah tanpa 

terkecuali penulis ucapkan terimakasih buat semua ilmu dan kesabaran 

yang bapak/ibu berikan kepada penulis selama proses perkuliahan 
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seluruh teman-teman kelas A dan B Reguler dan Non Reguler 2013 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih buat kebersamaan 
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