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5. Kepala Sekolah  SMK Negeri 3 Pematangsiantar, tempat penulis 

melaksanakan tugas yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan 
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6. Keluarga Ir.T.Situmorang/ L.Br.Pakpahan,SKM, R.Naiborhu/ 
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penulis mengikuti pendidikan ini. 
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