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ABSTRAK 

 

AISYAH. NIM 3101121204. INTERAKSI MASYARAKAT GAYO 

DENGAN MANTAN ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA DI KEC. 

KUTAPANJANG  KABUPATEN GAYO LUES. SKRIPSI S-1 JURUSAN 

PENDIDIKAN SEJARAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL. UNIVERSITAS 

NEGERI MEDAN 2014. DIBAWAH BIMBINGAN Dra. Flores Tanjung, M.A 

Penelitian ini bertujuan mengetahui  latar belakang/ masuknya GAM di 

Kab. Gayo Lues, mengetahui kondisi masyarakat Gayo Lues sebelum kedatangan 

GAM, mengetahui tanggapan masyarakat Gayo Lues terhadap keberadaan GAM, 

mengetahui Interaksi masyarakat Gayo Lues  dengan mantan anggota GAM dalam 

kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat Kec. Kutapanjang, mengetahui 

sejarah kehidupan masyarakat mantan GAM yang terdapat  di Gayo Lues. 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (heuristic), dalam penelitian ini penulis  

berusaha mencari sumber dengan, mengumpulkan, menganalisis dan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang  diteliti berdasarkan sumber-sumber 

yang diperoleh. Penulis juga menggunakan  metode sejarah lisan (oral history). 

Penelitian tentang Interaksi Sosial Masyarakat Gayo dengan Mantan Anggota 

Gerakan Aceh Merdeka di Kec. Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan 

di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues (Aceh), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pergejolakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM), telah banyak membuat masyarakat terpuruk dan menorehkan  kebencian 

yang amat mendalam khususnya Etnis Gayo Lues  terhadap semua anggota bagian 

dari Gerakan ini (GAM), dan setelah perdamaian disepakati oleh kedua belah  

pihak yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pihak GAM hubungan masyarakat sekitar 

dengan para mantan anggota GAM kurang begitu membaik karena masyarakat 

biasa yang tidak terlibat kedalam bagian dari GAM masih terauma dengan apa yang 

mereka (GAM) lakukan pada saat mereka sedang bergejolak, terdapat rasa takut 

yang amat mendalam pada sebagian masyarakat Etnis Gayo Lues hingga 

perdamaian telah disepakati. Hubungan masyarakat Gayo Lues tepatnya di Kec. 

Kutapanjang dengan mantan anggota GAM mulai membaik yaitu semenjak tahun 

2010 menurut masyarakat sekitar yang berada di Kec. Kutapanjang mengatakan 

bahwa para mantan anggota GAM tersebut selalu memberikan interaksi dan 

komunikasi yang baik terhadap masyarakat sekeliling  dan hal ini memberikan 

umpan balik yang positif dari masyarakat sekitar. 


