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ABSTRAK 

 

Rahmat Amsari Putra Lubis,   NIM 3123121045,   Sejarah Kota Sei Rampah 

(1920-2015), Skripsi S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah,  Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan 2017 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Kota Sei Rampah, mengetahui 

sejarah Kota Sei Rampah masa penjajahan, Perkembangan Kota Sei Rampah 

ketika masih dibawah Kabupaten Deli Serdang dan Perkembangan Kota Sei 

Rampah setelah menjadi ibukota Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk memperoleh 

data dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dikombinasikan dengan 

penelitian kepustakaan (Library Research). Selain itu data dapat diperoleh melalui 

wawancara dengan tokoh yang mengetahui sejarah Kota Sei Rampah serta dengan 

pengamatan langsung ke tempat penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa asal kata Sei Rampah merupakan bahasa melayu yang artinya sungai yang 

banyak rempah-rempahnya. Perkembangan Kota Sei Rampah masa sebelum 

penjajahan yaitu Kota Sei Rampah merupakan bawahan dari Kerajaan Bedagai 

dan wilayahnya disebut Orang Besar. Pada masa Kolonial Belanda Sei Rampah 

merupakan kota yang maju pesat karena letaknya di jalan lintas sumatera dan rel 

kereta api sehingga dijadikan sebagai tempat pendistribusian hasil perkebunan ke 

Pelabuhan Belawan, serta sebagai kota belanja kuli perkebunan yang tinggal di 

sekitar Kota Sei Rampah. Selanjutnya ketika masa Kabupaten Deli Serdang Kota 

Sei Rampah hanya berstatus sebagai kecamatan berada dibawah Kewedanan 

Bedagai. Pada masa Deli Serdang Kota Sei Rampah memang sudah nampak 

sebagai kota perdagangan karena pertumbuhan usaha perdagangan yang pesat, 

namun beberapa wilayah pedalaman Kecamatan Sei Rampah tidak merasakan dari 

pembangunan sehingga pada masa Deli Serdang Sei Rampah agak tertinggal 

dibandingkan daerah yang berdekatan dengan ibukota. Pada masa Kabupaten 

Serdang Bedagai Kota Sei Rampah dijadikan sebagai ibukota Kabupaten ini, 

karena posisinya yang di tengah Serdang Bedagai. Pembangunan Kota Sei 

Rampah setelah menjadi ibukota lebih pesat karena wilayahnya yang sudah 

diperkecil karena pemekaran Kecamatan Sei Bamban, sehingga pembangunan 

semakin merata. 
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