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Pendidikan. 
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dengan do’a, dorongan moril dan materil, selama penulis menyelesaikan studi 
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6. Rekan-rekan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, atas dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak 
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