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 Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan, 

ketabahan serta kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Sejarah Kampung Kebayakan”, tidak lupa penulis sampaikan sholawat 

dan salam atas Nabi Muhamad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari 

alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan 

sekarang ini.  

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih 

dapat banyak sekali kerungan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.  

 Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. 

Penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun 

material. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-

besarnya kepada :  

1. Teristimewa saya sampaikan kepada kedua orang tua saya tercinta, 

Ayahanda Asri dan ibunda Sarniawati yang telah mengajarkan arti hidup 

dan tiada lelah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta telah 

bersedia bekerja keras memberikan dukungan moril dan materil serta 



motivasi dan do’a restu kepada penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dan penyusunan skripsi ini.  

2. Engingku (Adikku) Ikhlas Purnama yang sangat saya sayangi, dan Kepada 

ananku (nenek), dan seluruh keluarga  yang selalu memberikan motivasi 

dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan.  

4. Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I ibu 

Dra Nurmala Berutu, M.Pd serta semua staf di Fakultas Ilmu Sosial. 

Terima kasih untuk kemudahan yang telah diberikan selama proses 

penyusunan berkas. 

5. Ibu Dra. Lukita Ningsih, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah, sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan 

dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal sampai 

dengan selesainya penulisan skripsi ini.  

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M. Pd selaku Wakil Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah.  

7. Bapak Dr. Ichwan Azhari, M. S selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Dosen Penguji.  Yang telah memberikan masukan dan saran bagi 

penulis. 

8. Ibu Dra. Flores Tanjung , M. A selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis.  



9. Bapak Tappil Rambe, S. Pd, M. Si selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis.  

10. Kantor Camat Kebayakan dan Perpustakaan daerah Aceh Tengah beserta 

staf-stafnya yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan data 

dan informasi yang dibutuhkan penyelesaikan skripsi ini.  

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sejarah yang telah membagi ilmu 

pengetahuan dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa.  

12. Sepupu-sepupu ku kak Pera, Kak Mita, Kak Ike, Kak ovi, bang lisik, bang 

Aidi. Dan Bunda Heni yang telah membantu mencari solusi tentang 

penulisan skripsi ini.  Tidak dapat di sebutkan satu persatu telah bersedia 

selalu membantu dalam melengkapi data-data skripsi ataupun motivasi.  

13. Sahabat kost ku Gang Rukun No 3B :  Kak Sari, Kak Izah, Kak Neni, Dek 

Sumi, Dk Yuni. Yang selalu memberikan dorongan do’a sehingga penulis 

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.  

14. Sahabat-sahabat seperjuangan ESJA 2010 : Hartini, Hasnaini Rosanda, 

Rita Haryani, Fahrunnisya, Maria Debora, Berkat Gea, Nelita Nababan, 

Astusti, Valentina Sembiring, Nurul amalia, Adam Zaki, Mawardi, 

Jonathan, Marihot Sianturi, Jenri limbong, Sherli Vani, Yosi, Nila Sartika 

Tanjung, Tre boy Nababan, Candra hutabarat, Aryani lubis, Asima, Deva, 

Devi, Saulina, Putri, Sahatma, Rades Lasta Simbolon, Ahrasani Purba, 

Novia Maslina, Deli Novia Manurung, Novi, Rizki Niara, Emi Alvionita, 

Ester Aritonang, Rainhard Situmeang, Ari Purba, dan Fahrurrozi. 



Terimakasih kepada kalian karena telah memberikan warna selama hampir 

3 tahun ini, saya sangat sayang kalian. 

15. Teman PPLT  SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA : Ice, Meva, Tiwi, 

Devi, Padlin, Ree, Tari, Silvy, Kiki, Rini, Irfan, Soleh, Jho, Elsa, Lili, 

Ayu, Anas, Ihsan, Nuel, Yasmin.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis khususnya pada pembaca pada umumnya dan dapat menjadi 

bahan masukan bagi yang membutuhkan.  
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