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Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangunsong, M.Pd, selaku Sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah 

5. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, 

terima kasih atas segala bantuan, motivasi serta bimbingan ibu yang begitu 

banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing akademik 

penulis dan penguji. Terima kasih atas bimbingan bapak, kritikan dan 

masukan yang sangat membangun untuk menyusun skripsi ini.  

7. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku penguji ahli dan Ibu Dra. Flores 

Tanjung, M.A selaku pembanding bebas yang telah bersedia memberikan 

arahan dan masukan yang banyak membantu penulis dalam penyusunan 
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