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menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua 

kebaikan Bapak.  



iii 

 

6. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si selaku dosen Pembimbing 
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Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah berbagi ilmu melalui 

proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis ucapkan banyak 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 
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skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 
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