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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan keterangan dan analisa yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kampung Kebayakan awalnya berada di Serule dan Linge akibat ingin 

mencari kekuasaan baru reje bukit berpindah ke Kampung Kebayakan 

untuk membuat pemukiman baru, sebelum berpindah daerah Kampung 

Kebayakan reje Bukit menepati Kampung Bebesen, akaibat peperangan 

anatara antara Cik bebesen ataupun Batak 27 maka reja Bukit berpindah 

ke Kampung Kebayakan.  

2. Adapun inti dari keturunnan atau etnis dari orang Gayo Kebayakan dapat 

di kaitkan dengan penelitian oleh ketut Wiradnyana dan hasil wawancara 

bersama tokoh bahwa orang Gayo itu berketurunan dari Cina atau 

Thailand. Akibat bertambahnya penduduk ataupun pemekaran wilayah  

maka berkembanglah Kampung Kebayakan, Contohnya orang teritit itu 

merupakan asal usul dari Kampung Kebayakan, sehingga dengan 

banyaknya penduduk di satu wilayah maka terbentuklah suatu nama 

Kampung atau Wilayah. sehingga dapat di katakan bahwa keturunan 

manapun asal inti orang Gayo hanya dari Kampung Kebayakan. 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Baik perangkat 

Kecamatan. Desa ataupun Kelurahan dan lembaga Desa atau Kelurahan 
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merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan 

melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah dalam 

menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh 

pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kebayakan, 

yaitu “melanjutkan terwujudnya pelayanan CEPAT menuju Aceh Tengah 

yang Makmur dan mandiri 2017 “CEPAT = Cetakan, Efektif. 

Propesional, Amanah, Tuntas. 

4. Peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-

program pemerintah dan pemanfaatan secara maksimal sumberdaya alam 

dengan tetap terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup, situasi 

lingkungan yang aman tertib dan tentram merupakan kondisi ideal yang 

diinginkan dalam percepatan pembangunnan wilayah Kecamatan 

Kebayakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pembaca 

khususnya bagi masyrakat Gayo diantaranya : 

1. Diharapkan kepada masyrakat Gayo agar banyak membaca buku-

buku Sejarah khususnya Sejarah Daerah sendiri ataupun Takengon  

agar lebih mengetahui asal-usul keturunan orang Gayo. 

2. Pentingnya untuk mengetahui dan menyusun cerita-cerita pada masa 

lalu itu dapat dijadikan sebagai awal penulisan Sejarah untuk 
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membuat suatu buku dengan judul Sejarah Kampung Kebayakan, 

yang memperkaya pengetahuan khususnya bagi daerah bagi 

masyarakat Gayo. 

 

 

 

 

 

 


