
iii 
 

KATA PENGANTAR 
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5. Seluruh Bapak/Ibu guru, Staf  Pegawai Tata Usaha, dan Peserta didik kelas XI 

SMKS Pencawan Medan. 
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serta doa yang tiada ternilai dalam kelancaran dan keberhasilan penulis.  
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