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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beraneka ragam suku, bahasa, agama, 

adat, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda pada setiap etnik, yang 

berbaur menjadi satu sehingga membentuk masyarakat sosial yang rukun. Dari 

bergabungnya berbagai suku ini maka dari masing-masing etnik budaya pun 

membawa adat kebiasaan yang selalu mereka lakukan dalam kehidupan 

mereka, namun tak terlepas dari aturan agama yang mereka anut, sehingga 

antar etnik pun menggabungkan budaya itu menjadi sebuah kebiasaan yang 

selalu dilakukan, karena aspek kesamaan agama, dan satu tujuan, maupun hal 

yang lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu dengan pengambilan sampel secara keseluruhan jumlah 

penduduk ataupun etnisitas yang ada di Kampung Laham atau disebut sampel 

populasi yaitu semua masyarakat di Kampung Laham Kabupaten Mahakam 

Ulu yang berjumlah 93 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, angket dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah 

Korelasi Product Moment, Korelasi Parsial  Adapun temuan dalam penelitian 

ini adalah pertama hubungan antara etnisitas dan aspirasi warga dan 

penilaian/pandangan warga terhadap Kepala Adat sangat baik kedua 

tanggung jawab Kepala Adat terhadap masyarakat dan aturan adat yang di 

buat dan yang di tetap cukup memuaskan bagi masyarakat dan terdapat 

hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan antara etnisitas dan aspirasi 

warga dengan tanggung jawab kepala Adat dengan korelasi -0,017 selanjutnya 

hubungan etnisitas dan aspirasi warga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap  Tanggung jawab Kepala Adat  adalah sebesar 0,041 dan 

dipengaruhi variabel-variabel atau faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci : etnisitas, aspirasi warga dengan tanggung jawab kepala adat 

 

Pendahuluan  

Saat ini seiring dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi, banyak kebudayaan baru yang muncul, baik berupa hasil dari 
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akulturasi dengan kebudayaan dari daerah lain, maupun kebudayaan yang 

memang baru lahir. Kemajuan zaman seperti saat ini, tidak hanya melahirkan 

kebudayaan baru, tetapi terkadang juga dapat menghilangkan kebudayaan yang 

sudah ada sebelumnya.  

Hal ini dikarenakan banyak dari generasi muda yang mulai enggan untuk 

mempelajari dan mempertahankan kebudayaan lokal. Sehingga, banyak dari 

generasi muda yang tidak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi-

tradisi tersebut dengan berbagai alasan. Adapun tradisi-tradisi yang masih 

sering ditemui, biasanya hanya sebatas seremonial belaka, tanpa banyak yang 

mengerti tentang makna filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut. 

Kebanyakan masyarakat saat ini hanya sekadar Ikut-ikutan dalam mengikuti 

mengerti akan makna dari sebuah kebudayaan sebagai warisan nenek moyang 

yang perlu dijaga kelestariannya. Ironisnya, banyak sebuah tradisi, karena 

tradisi tersebut sudah mendarah daging, tanpa banyak yang memahami lagi 

makna yang sebenarnya dari tradisi-tradisi yang sudah biasa mereka lakukan. 

Tradisi-tradisi yang terdapat di masyarakat juga bermacam-macam, ada yang 

berupa acara  kawinan, adat dangai anak, adat kampung, acara tari hudok dan 

kesenian dan lain sebagainya. wujud terima kasih kepada Tuhan, Dimana 

tradisi-tradisi tersebut banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, 

dinamisme. Namun seiring perkembangan zaman, dengan tersebarnya agama-

agama Seperti katolik, Islam, Kristen yang masuk ke Nusantara, banyak 

mempengaruhi tradisi-tradisi tersebut. Ada juga ritual yang merupakan 

akulturasi dari beberapa agama. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

tidak hanya berupa tradisi dalam melaksakan upacara pernikahan, kelahiran 

bayi, ataupun pernikahan. 

Kampung Laham adalah kampung yang memiliki luas wilayah 901,8 km² 

dan memliki jumlah penduduk pada Tahun 2010 sekitar 2,280 jiwa dengan 

jumlah penduduk Laki-laki 1,248 orang dan jumlah penduduk perempuan 

1,032 orang dan tingkat kepadatan penduduk di Kampunng Laham 2,5 

jiwa/km2  dan warga masyarakatnya Kampung Laham mayoritas beragama 

katolik dan memiliki jenis etnisitas yang bermacan-macam di Kampung 

Laham, ada suku dayak bahau dan suku flores. tapi mayoritas kebanyakan suku 

di sana suku dayak bahau yang berjenis-jenis 

 Warga masyarakat di Kampung Laham memegang teguh dengan adanya 

adat-isiadat atau pun kebudayaan yang ada di kampung tersebut. Adat-isiadat 

tersebut di pimpin oleh Kepala Adat Kampung Laham beserta Lembaga-

lembaga Adat  Kepala Adat kampung yang menetapkan suatu peraturan adat 

dan mengatasi masalah adat sesuai dengan peraturan Hukum adat berdasarkan 

Asal-usul yang telah lama berlaku di kampung tersebut. Ada pun Penilaian 

maupun pandang warga masyarakat terhadap Kepala Adat kampung sangat lah 

baik warga masyarakat Kampung Laham percaya dengan peraturan adat yang 

di tetapkan oleh Kepala Adat kampung, pandangan ataupun penilaian warga 

terhadap Kepala Adat dalam menyelesaikan masalah adat seperti permasalah 
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kampung ataupun masalah adat seperti perceraian akibat perselingkuhan, dalam 

menyelesaikan suatu masalah Kepala Adat sangat bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dan dalam mengambil keputusan Kepala Adat 

Kampung Laham sangat adil dan tidak memandang keluarga ataupun orang lain 

jika salah satu pihak yang bersalah  maka akan dikenakan denda berdasarkan 

Hukum Adat yang berlaku.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Etnisitas 

Horowitz dalam Arrochman (2001) mengungkapkan bahwa etnis berkaitan 

erat dengan kelahiran dan darah, walupun tidak selalu demikian, keaslian 

individu sangat diperhitungkan, tetapi tidak menutup adanya pengecualian. 

Etnisitas juga salah  satu penggolongan dasar dari suatu organisasai sosial yang 

keanggotannya didasarkan pada kesamaan asal, sejarah dan dapat meliputi 

kesamaan budaya, agama atau bahasa etnisitas dibedakan dari kesukuan karena 

kesukuan didasarkan pada warisan biologis. Istilah ini berasal dari bahasa 

yunani, etnos, yang dapat diartikan sebagai masyarakat atau bangsa. 

Menurut Lewis A. Coser dinyatakan bahwa konflik internal 

menguntungkan kelompok secara positif. la menyadari bahwa dalam relasi-

relasi sosial terkandung antagonisme, ketegangan atau perasaan-perasaan 

negatif termasuk untuk relasi-relasi kelompok dalam, (in group) yang di 

dalamnya terkandung relasi-relasi intim yang lebih bersifat parsial. Perlu 

diketahui bahwa semakin dekat hubungan akan semakin sulit rasa permusuhan 

itu diungkapkan. Akan tetapi semakin lama perasaan ditekan maka 

mengungkapkannya untuk mempertahankan hubungan itu sendiri. Mengapa 

demikian karena dalam suatu hubungan yang intim keseluruhan kepribadian 

sangat boleh jadi terlihat sehingga pada saat konflik meledak, mungkin akan 

sangat keras. Konflik akan senantiasa ada sejauh masyarakat itu masih 

mempunyai dinamikanya. Adapun yang menyebabkan timbulnya konflik, yaitu 

karena adanya perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan kemampuan, tujuan, 

kepentingan, paham, nilai, dan norma.  

Menurut saya etnisitas di Kampung Laham perlu di berdayakan dengan 

cara seringnya dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, manajerial, konsepsual, dan moral Sehingga kemampuannya akan 

semakin baik.  

 

Aspirasi  

Sawrey dan Telford (Alsa, 1997) mendefmisikan aspirasi sebagai apa yang 

ingin dicapai seseorang. Pendapat lain mengenai adalah aspirasi sama dengan 

cita-cita, yaitu mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi dengan tujuan 

mendapat atau memperoleh kemajuan (Gunarsa dan Gunarsa, 1983). Hurlock 

(1979) menyatakan aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu 

sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan 
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yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya. 

Keberhasilan yang diraih dalam mencapai tujuan yang diinginkan akan 

meningkatkan harga diri dan sebaliknya kegagalan akan menimbulkan rasa 

tidak mampu, rasa penyesalan dan rasa rendah diri. Hurlock (1973) mengatakan 

bahwa kegagalan disebabkan oleh beberapa hal yaitu, keterbatasan kemampuan 

mental atau fisik, kurangnya pengenalan terhadap potensi yang dimiliki, 

kurangnya pendidikan dan latihan yang diperoleh, motivasi rendah, serta 

tingkat aspirasi yang tinggi dan tidak realistis.  

Menurut saya aspirasi warga  sangat mendorong kepemimpinan Kepala 

Adat dalam menetapkan/menjalankan aturan adat dan sangat membantu Kepala 

adat. aspirasi warga berpengaruh positif dan signifikan terhadaptanggung jawab 

Kepala Adat. Dengan adanya hal tersebut maka kepemimpinan Kepala Adat 

perlu dipertahankan agar setiap menjalankan acara  adat menjadi lebih baik.  

 

Tanggung Jawab 

Purbacaraka juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber 

atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang 

untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Lebih lanjut 

Ridwan Halim, 1988, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap 

penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang 

dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan 

pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. 

Menurut UUPK, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha 

didasarkan pada perjanjian yang bersifat transaksional. Jadi walaupun tidak 

diatur dalam suatu perjanjian yang bersifat kontraktual, namun terjadi transaksi 

pembelian barang atau jasa dan disini konsumen merasa dirugikan, maka 

konsumen berhak menuntut pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak 

konsumen 

Menurut saya tanggung jawab Kepala Adat Kampung LahamKabupaten 

Mahakam Ulu bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan 

kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan 

kewajibannya 

 

Kepala Adat 

Winardi (dalam Patton 2005;90) pemimpin informal adalah seorang atau 

sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai 

dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang 

memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi 

namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok 

masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif. Selanjutnya dalam hal ini 

Abdul Harsis (dalam asy’arie 2005:85) mengemukakan bahwa kepala adat 

adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan 
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berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak 

menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidka berat sebelah dalam suatu 

keputusan, kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat 

menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan 

penyelenggaraan tanggung jawab dalam pembagunan dan kemasyarakatan. 

Menurut saya Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam 

masyarakat Kampung Laham Kabupaten Mahakam Ulu dan peranan tersebut 

adalah sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya 

sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. 

Kepala Adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam 

masyarakat tercipta kedamaian.  

Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. 

Kampung Laham Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, 

sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya apabila terjadi sengketa 

tanah di dalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. 

Kepala Adat berperan untuk membetulkan ketidak seimbangan tersebut 

sehingga dapat didamaikan kembali. Mengenakan sanksi terhadap anggota 

masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi 

tersebutbukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi 

menyangkut semua pelanggaran keseimbangan hukum adat.  Sebagai pelaksana 

hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.  

Hal ini  mempunyai maksud supaya hukum adat yang telah berlaku tersebut 

dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk 

pelanggaran hukum adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul 

dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan hukum adat, untuk 

memberitahukan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak 

semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum adat.  

 

Hubungan Antara  Etnisitas Dengan Tanggung Jawab 

Hubungan antar etnik dikemukakan Benton (dalam Martodirdjo, 2000:9), 

beberapa pola hubungan tersebut masing-masing ditandai oleh spesifikasi 

dalam proses kontak sosial yang terjadi, yaitu akulturasi, dominasi, 

paternalisme, pluralisme dan integrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akulturasi 

terjadi jika dua kelompok etnik mengadakan kontak dan saling pengaruh 

mempengaruhi. Dominasi terjadi jika suatu kelompok etnik menguasai 

kelompok lain. Paternalisme yaitu merupakan hubungan antar kelompok etnik 

yang menampakkan adanya kelebihan satu kelompok terhadap kelompok yang 

lain, tanpa adanya unsur dominasi. 

Pluralisme yaitu merupakan hubungan yang terjadi diantara sejumlah 

kelompok etnik yang di dalamnya mengenal adanya pengakuan persamaan hak 

politik dan hak perdata bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan. 

Integrasi adalah pola hubungan yang menekankan persamaan dan bahkan 

saling mengintegrasikan antara satu kelompok dengan yang lain. Pola-pola 
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hubungan itu hanya terjadi apabila orang perorang atau kelompok-kelompok 

manusia saling bekerja sama, saling berbicara untuk mencapai tujuan bersama.      

Dalam hubungan  sosial berbagai komunitas yang berbeda latar belakang 

kebudayaan tersebut, akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial yang positif akan timbul 

manakala pertemuan berbagai etnik dalam masyarakat majemuk tersebut  

mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis. Interaksi sosial 

yang bersifat negatif muncul manakala dalam melakukan hubungan sosial yang 

tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam kehidupan bersama 

dengan. 

Tanggung jawab Kepala Adat sesuatunya Berkewajiban menanggung, 

memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung 

akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab 

juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.  

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu 

akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak 

dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut 

cara tertentu tidak menyimapang dari peraturan yang telah ada. Selain Ridwan 

Halim, Purbacaraka juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum 

bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan 

tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya 

Menurut saya hubungan antara etnisitas dengan tanggung jawab Kepala 

Adat di Kampung Laham sudah termaksut sangat baik hal ini perlu kita 

kembangkan agar hubungan dapat terjalin semakin baik dan etnisitas pendatang 

dapat meniru hal tersebut. 

 

Hubungan Aspirasi Warga Dengan Tanggung Jawab Kepala Adat 

Hubungan aspirasi dengan tanggung jawap Kepala Adat merupakan bagian 

dari proses motivasi dalam orientasi masa depan. Dalam proses motivasi inilah, 

individu menetapkan tujuan yang ingin ia capai di masa yang akan datang. 

Selain proses motivasi, proses yang ada dalam orientasi masa depan adalah 

perencanaan dan evaluasi akan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan 

(Nurmi, 1991). Pembentukan tujuan masa depan sudah dimulai ketika individu 

mencapai tahap remaja awal dimana ia mulai membentuk kemampuan untuk 

merencanakan sesuatu di masa depan. Perencanaan akan masa depan, misalnya 

menyangkut pendidikan, karir, pernikahan, kemandirian, lingkungan di masa 

yang akan datang Tanggung jawab Kepala Adat berkewajiban menanggung, 

memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung 

akibatnya. 

Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti 
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berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. adapun pengertian 

tanggung jawab hukum menurut para ahli sarjana. Menurut Ridwan Halim, 

tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari 

pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun 

kekuasaan.  

Menurut saya Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak 

menyimapang dari peraturan yang telah ada. juga berpendapat bahwa, 

“tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam 

penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau 

melaksanakan tugasnya hal ini dapat di kembangkan agar warga masyarakat 

dapat menjalin hubungan yang baik antara satu dan yang lain. 

 

Metode Penelitian 

Dengan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui (dengan mendeskripsikan dan menganalisis) suatu hubungan 

antara jenis etnisitas dan aspirasi warga dengan tanggung jawab Kapala Adat  

maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian kuantitaif. 

Berdasarkan jenis penelitian diatas maka metode yang digunakan Dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan surve dan studi kasus. 

Metode surve dipergunakan uantuk memperoleh gambaran umum tentang 

objek yang diteliti, sedangkan dengan metode kasus dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam tentang objek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk di Kampung Laham 

Tahun 2010 berjumlah 2,280 jiwa dan memiliki 3 jenis suku yaitu: Dayak 

Bahau, Kayan, dan Flores dalam penelitian ini penulis menentukan sampel 93 

orang responden menggunakan teknik Probability Sampling dengan metode 

yang digunakan yaitu Simple Random Sampilng. dalam penelitian ini penulis 

mengambil data di Kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, 

kuisoner/angket Populasi dalam penelitian ini adalah etnisitas yang ada di 

Kampung Laham yaitu Dayak Bahau, Kayan, dan Flores dengan menganbil 

jumlah sampel 93 orang responden Alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari karakteristik responden dilihat dari suku, yaitu responden dayak bahau 

berjumlah 80 orang atau (85,02% ) dan suku kayan berjumlah 9 orang atau 

(8,67%). dan suku flores berjumlah 4 orang atau (5,30% ) berdasarkan jmlah 

suku yang ada di Kampung Laham Kabupaten Mahakam Ulu mayoritas suku 

yang paling banyak adalah suku dayak bahau  
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Dijelaskan bahwa sebagian besar etnisitas dapat diberikan kesempatan 

dalam pelaksanaan upacara adat nikah. Hal ini ditunjukkan dengan analisis 

frekuensi variabel Etnisitas 44 (37,32%) yang tergolong dalam kategori sangat 

diberikan kesempatan , ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner etnisitas 

yang dirata-ratakan. Hal ini berarti etnisitas yang ada pada Kampung Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu sudah tergolong sangat diberikan kesempatan. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar aspirasi warga menilai bahwa 

kepemimpinan Kepala Adat sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

analisis frekuensi variabel aspirasi warga 32 (34,39%) yang tergolong dalam 

kategori baik, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner aspirasi warga 

yang dirata-ratakan. Hal ini berarti aspirasi warga yang ada pada Kampung 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu sudah tergolong baik. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar bahwa pandangan/penilaian warga 

menilai bahwa Kepala Adat sudah memimpin sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan analisis frekuensi variabel aspirasi warga 47 (50,52%) yang tergolong 

dalam kategori sangat baik, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner 

masyarakat yang dirata-ratakan. Hal ini berarti aspirasi warga yang ada pada 

Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu sudah tergolong 

sangat baik. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 20.0 diperoleh hasil 

korelasi product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0, 863. Jadi terdapat 

hubungan antara etnisitas dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung 

Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,863. Serta 

diketahui pula Ftest < Ftabel (0,090<3,95) maka korelasi tidak signifikan atau 

dapat dikatakan etnisitas memiliki hubungan tetapi tidak signifikan dengan 

tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. 

Hasil korelasi product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,164. Jadi 

terdapat hubungan antara aspirasi warga dengan tanggung jawab Kepala Adat 

sebesar 0,164. Serta diketahui pula Ftest <Ftabel (0,090<3,95) maka korelasi tidak 

signifikan atau dapat dikatakan aspirasi warga memiliki hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham 

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS 20.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,0870. Setelah 

variabel etnisitas dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel, maka 

korelasinya sebesar --0,017. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang 

ditemukan signifikan atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest 

dengan menggunakan SPSS diperoleh sebesar -0,017, sedangkan ttabel dengan 

taraf kesalahan 5% diperoleh sebesar 3,93. Ternyata ttest kurang dari ttabel (0,090 

< 3,93) dengan demikian koefisien korelasi variabel etnisitas dan aspirasi 

warga dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu. dimana variabel etnisitas sebagai variabel 
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pengontrol adalah tidak signifikan atau tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh 

populasi tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak 

murni maka harus membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh 

Ftest sebesar 0,090 lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 3,93 

atau Ftest < Ftabel (0,090 < 3,93). Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah 

murni atau dapat dikatakan  terdapat hubungan atau pengaruh yang murni 

antara etnisitas dan aspirasi warga dengan tanggung jawab Kepala Adat di 

Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. dengan 

mengendalikan variabel etnisitas. 

Hasil dari korelasi variabel aspirasi warga sebagai kontrol, korelasi antara 

etnisitas dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu. sebesar 0,041. Setelah variabel aspirasi 

warga dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 

0,698. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan 

atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan menggunakan 

SPSS diperoleh sebesar 0,698, sedangkan ttabel dengan taraf kesalahan 5% 

diperoleh sebesar 3,93. Ternyata ttest kurang dari ttabel (0,090 < 3,93) dengan 

demikian koefisien korelasi variabel aspirasi warga, etnisitas dengan tanggung 

jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu.  dimana variabel aspirasi warga sebagai variabel pengontrol 

adalah tidak signifikan atau tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi 

etnisitas dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu.  

Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak murni maka harus 

membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest sebesar 0,090 

lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 3,93 atau Ftest < Ftabel 

(0,090 < 3,93). Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah tidak murni atau 

dapat dikatakan tidak terdapat hubungan atau pengaruh yang murni antara 

aspirasi  warga, etnisitas dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung 

Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. dengan mengendalikan 

variabel aspirasi warga. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penjelasan pada Bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

1. Etnisitas memiliki koefisien korelasi dengan tanggung jawab Kepala 

Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

sebesar 0,863. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi 

tersebut signifikan. Hal ini berarti etnisitas memiliki hubungan yang 
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positif dan signifikan dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung 

Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi ini 

menunjukan hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. 

2. Aspirasi warga memiliki koefisien korelasi dengan tanggung jawab 

Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu sebesar 0,113. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka 

korelasi tersebut signifikan. Hal ini berarti aspirasi warga memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan dengan tanggung jawab Kepala 

Adat di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

Jadi ini menunjukan hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian 

ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

Etnisitas sebagai variabel kontrol maka hubungan antara aspirasi warga 

dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,870. Setelah dilakukan tes 

maka hubungan tersebut signifikan. Hal ini berarti hubungan antara 

etnisitas dan aspirasi warga dengan tanggung jawab Kepala Adat di 

Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam murni. 

Murni disini bermakna hubungan yang dimiliki oleh variabel tersebut 

tidak akan berubah atau hanya memiliki perubahan yang sangat kecil 

walaupun hubungan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang 

dinamakan variabel kontrol.  

2. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

aspirasi warga sebagai variabel kontrol maka etnisitas dengan tanggung 

jawab Kepala Adat sebesar 0,698. Setelah dilakukan tes maka 

hubungan tersebut signifikan. Hal ini berarti hubungan antara aspirasi 

warga dan etnisitas dengan tanggung jawab Kepala Adat di Kampung 

Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. adalah murni. 

Murni disini bermakna hubungan yang dimiliki oleh variabel tersebut 

tidak akan berubah atau hanya memiliki perubahan yang sangat kecil 

walaupun hubungan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang 

dinamakan variabel kontrol.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa hubungan antara 

etnisitas dan aspirasi warga lebih dominan mempengaruhi tanggung 

jawab Kepala Adat di Kampung Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

Oleh karena itu, etnisitas perlu di berdayakan dengan cara seringnya 

dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 
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manajerial, konsepsual, dan moral Sehingga kemampuannya akan 

semakin baik.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aspirasi warga  sangat 

mendorong kepemimpinan Kepala Adat dalam 

menetapkan/menjalankan aturan adat dan sangat membantu Kepala 

adat. aspirasi warga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadaptanggung jawab Kepala Adat. Dengan adanya hal tersebut 

maka kepemimpinan Kepala Adat perlu dipertahankan agar setiap 

menjalankan acara  adat menjadi lebih baik.  

3. Tanggung Jawab Kepala Adat juga dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain di luar variabel aspirasi warga dan etnisitas yang cukup besar 

presentasinya yaitu 81,7 %, maka sudah selaknya jika penelitian yang 

berkaitan dengan Hubungan Antara Etnisitas Dan Aspirasi Warga 

Dengan Tanggung Jawab Kepala Adat Di Kampung Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu. sangat lah baik. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh 

Hubungan Antara Etnisitas Dan Aspirasi Warga Dengan Tanggung Jawab 

Kepala Adat Di Kampung Laham Kabupaten Mahakam Ulu Dengan demikan 

berdasarkan faktor-faktor tersebut diharapkan akan dapat ditemukan strategi-

srategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan. Hubungan Antara 

Etnisitas Dan Aspirasi Warga Dengan Tanggung Jawab Kepala Adat Di 

Kampung Laham Kabupaten Mahakam Ulu Fator-faktor tersebut bisa 

dicontohkan seperti efektifitas, efisien otoritas (wewenang) dan inisiatif. 
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