KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaninirrahim
Assalamu’alaikum Wr. WB, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya yang sangat luar biasa sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang bejudul “Sejarah Keni
Masyarakat Gayo di Desa Jongok Meluem Kabupaten Aceh Tengah”, tidak lupa pula
shalawat berbingkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti
sekarang ini.
Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah di
Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki
oleh penulis sendiri. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri tanpa
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun spiritual.
Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesarbesarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikans
skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan.
2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Arfan
Diansyah, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah.
4. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis
mengucapkan terima kasih yang telah banyak memberikan bimbingan dan
juga saran-saran kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal
hingga penyelesaian skripsi.
5. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si selaku dosen pembimbing
akademik dan selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya
dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si dan Bapak Drs. Yushar Tanjung,
M.Si selaku Dosen Penguji yang telah bersedia memberikan pemikiran dan
saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan, yang telah berbagi ilmu melalui proses belajar
mengajar selama beberapa tahun ini, penulis ucapkan banyak terimakasih
atas bimbingan kalian semua.
8. Teristimewa saya sampaikan kepada kedua orang tua saya tercinta, Amaku
(ayah) Hairul Bahri dan ineku (ibu) Kasmawati yang telah memberikan
kasih sayang, cinta, dukungan, semangat, dan juga do’a restu yang tiada
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habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan akhirnya
menyandang gelar sarjana. Semoga senantiasa kalian selalu dalam
lindungan dan limpahan berkah Allah SWT.
9. Denganku (saudara laki-laki) yang saya sayangi Putra Utama, Hazali dan
Abasri dan kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan do’a dan
motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nenek nurdiana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk
mengajarkan serta berbagi ilmu dalam membuat Keni Gayo.
11. Bapak Ir. M. Jusin Saleh, M. Thaib, Bentara Linge dan juga rekan-rekan
dari Majelis Adat Gayo yang telah meluangkan waktunya dalam
memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian
skripsi ini.
12. Kantor Camat Kebayakan dan Reje kampung Jongok Meluem yang sudah
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam
penyelesaian skripsi ini
13. Seluruh mahasiswa pendidikan sejarah terkhusus kelas B Reguler Stambuk
2014 atas segala pengalaman dalam menjalani perkuliahan di kelas
maupun di lapangan yang sangat banyak memberi warna, dan Kepada
sahabat aku Rina Ariyani dan Elovani Sembiring yang telah menemaniku
selama 4 tahun ini, mendengarkan ceritaku dan memberi dukungan serta
motivasi dan kepada teman-teman Cin Meika Marbun, Romian Panjaitan,
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Arlis Simatupang, Novia Anjelia Perangin-angin dan Theodora Sitanggang
Sukses terus untuk kita.
14. Seluruh rekan-rekan PPLT di SMP N 17 Medan yang telah berjuang
bersama penulis kurang lebih 3 bulan lamanya.
15. Seluruh alumni angkatan kedua SMA N 15 Takengon Binaan Nenggeri
Antara yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
terkhusus kepada Maulida Sari Munthe yang telah menemani dalam
menyelesaikan revisian
16. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan
satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan
dukungan, doa dan waktu sehingga skripsi ini terselesaikan.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita
semua terkhusus jurusan pendidikan sejarah.
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Penulis,
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