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Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
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mendidik dan membagikan ilmu kepada kami para mahasiswa.
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melakukan penelitian dikelas yang diampunya.
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9. Teman-teman Magister Pendidikan Sejarah UNS yang saling mendukung dan
mendoakan.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu, sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan lancar.
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penelitian ini, penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga karya ini bermanfaat
bagi pembaca, Amin.

iii

