
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melindungi dan 

menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada 

waktunya. Proposal ini berjudul  “Analisis Potensi Masyarakat Yang Dapat 

Dikembangkan Dalam Rangka Pengembangan Objek Taman Wisata Iman 

Sitinjo Di Kabupaten Dairi” 

 Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti 

seminar proposal. Selama dalam proses penyelesaiaan proposal ini banyak 

kendala yang dihadapi penulis dan juga penulis menyadari dalam penyusuan 

proposal ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam kekurangan maupun 

isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman 

penulis. Untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangundari pembaca demi menyempurnakan proposal ini.  

 Pada akhir kata penulis sangat berharap proposal ini dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak dan bagi perkembangan dunia pendidikan masyarakat. 

        Medan, Juli 2019 

        Penulis, 

         

Rita Aritonang 

        Nim : 1153171019 
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