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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Dayak Agabag di 

Daerah Istimewah Yogyakarta terikat dengan tradisi Dayak Agabag. Hal 

ini dibuktikannya dengan kegiatan mahasiswa Dayak Agabag yang dilatar 

belakangi oleh tradisi  Dayak Agabag. Adapun tradisi tersebut seperti 

ritual adat, aginum (minum minuman keras), angimpun, hukum adat. 

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalapahaman terhadap tradisi 

Dayak Agabag, mahasiswa Dayak Agabag memberikan pemahaman 

mengenai tradisi Dayak Agabag melalui mahasiswa Dayak Agabag 

program studi bimbingan dan konseling. Hal ini dilaksanakan untuk 

mahasiswa baru Dayak Agabag. 

Tadisi Dayak Agabag meningkatkan rasa percaya diri serta 

membentuk sikap dan perilaku mahasiswa Dayak Agabag. Hal ini 

disebabkan tradisi Dayak Agabag telah tumbuh dan berkembang sejak 

mahasiswa dalam proses perkembangan. 

 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian tentang pengaruh tradisi Dayak Agabag 

terhadap mahasiswa Dayak Agabag di Daerah Istimewah Yogyakarta 

dapat diimplikasikan dengan adanya tradisi Dayak Agabag seperti ritual 



79 

adat, aginum, angimpun, yang dibatasi oleh hukum adat Dayak Agabag. 

Hal ini menyebabkan perbedaan yang menonjol antara mahasiswa Dayak 

Agabag dengan mahasiswa propinsi lainnya. 

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan konseling kepada 

mahasiswa Dayak Agabag, supaya mahasiswa Dayak Agabag dapat 

memahami maksud dan tujuan serta tempat melaksanakan tradisi tersebut. 

Hal ini dilakukan agar mahasiswa Dayak Agabag fokus pada tujuan utama 

berada di Yogyakarta.  

 

C. Saran 

1. Mahasiswa Dayak Agabag 

Sebagain besar siswa Dayak Agabag di Kalimantan Utara tidak 

memahami tradisi Dayak Agabag sehingga mengakibatkan sebagian siswa 

Dayak Agabag terhambat dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena 

itu perlu adanya bimbingan atau seminar mengenai pengaruh budaya 

Dayak Agabag terhadap pendidikan di Kalimantan Utara. 

 

2. Kepada Pihak Pemerintah 

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara perlu memperhatikan 

keterlibatan tradisi dalam pendidikan di wilayah perbatasan, mengingat 

tradisi sangat beperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Dayak Agabag. Dan ketika tidak adanya pemahaman siswa mengenai 

tradisi mengakibatkan muncunlnya kenakalan remaja yang selalu berakhir 

dengan konflik sosial. 
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LAMPIRAN 
  



 

CATATAN KEGIATAN 

 

Nama  : Mardi 

Npm  : 12144200133 

Prodi  : Bimbingan Dan Konseling 

 

No Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 8 Mei 2016 Mengadakan pertemuan dengan 

ketua, wakil dan penasehat 

Organisasi Persekutuan Mahasiswa 

Dayak Agabag Kalimantan Utara 

daerah Istimewah Yogyakarta 

(PMDAKU-DIY) untuk meminta 

izin penelitian. 

Memperoleh izin 

penelitian 

2 14 Mei 2016 Mengadakan pertemuan dengan 

mahasiswa Dayak Agabag untuk 

mendiskripsikan penelitin yang 

akan dilaksanakan. 

Mendapat respon 

positif dari 

mahasiswa Dayak 

Agabag. 

3 15 Mei 2016 Mengikuti Kegiatan PMDAKU-

DIY 

Ibadah bersama 

4 15 Mei 2016 Mengikuti persiapan penyambutan 

mahasiswa baru 

Mempersiapkan 

perlengkapan 

5 17 Mei 2016 Mengikuti kegiatan penyabutan 

mahasiswa baru 

Penyambutan 

berjalan lancar 

6 17 Mei 2016 Mengikuti pemaparan materi 

mengenai Tradisi Dayak Agabag 

Berjalan dengan 

baik dan lancar. 

7 18 Mei 2016 Mengikuti pelatihan komputer oleh 

mahasiswa Dayak Agabag terhadap 

mahasiswa baru 

Ms. Word dan Ms. 

Excel 



 

No Tanggal Kegiatan Keterangan 

8 18 Mei 2016 Mengikuti pemaparan informasi 

mengenai program studi kepada 

mahasiswa baru 

Berjalan lancar 

9 21 Mei 2016 Observasi mengenai kegiatan 

mahasiswa Dayak Agabag 

Hasil yang 

diperoleh sesuai 

kebutuhan 

penelitian 

10 22 Mei 2016 Observasi Lingkungan Hasil yang 

diperoleh sesuai 

kebutuhan 

penelitian 

11 22 Mei 2016 Meminta Data Dayak Agabag Berjalan dengan 

baik 

12 23 Mei 2016 Menganlisis Data Berjalan dengan 

baik 

13 24 Mei 2016 Memastikan kesiapan informan 

sebelum melakukan wawancara 

Harus 

menyesuaikan 

dengan kegiatan 

mahasiswa 

14 24 Mei 2016 Memberikan informasi mengenai 

wawancara yang akan dilaksanakan 

serta penetapan waktu pelaksanaan 

wawancara 

Berjalan dengan 

baik  

15 25 Mei 2016 Wawancara kepada Paulus 

(Pelindung Organisasi) 

Berjalan dengan 

baik 

16 27 Mei 2016 Wawancara kepada Alson 

(Penasehat Organisasi) 

Berjalan dengan 

baik 

17 29 mei 2016 Wawancara kepada Rano Yosep 

(Ketua Organisasi) 

Berjalan dengan 

baik 



 

No Tanggal Kegiatan Keterangan 

18 1 Juni 2016 Wawancara kepada Anto  

(Bidang Sumber Daya Manusia)  

Berjalan dengan 

baik 

19 1 Juni 2016 Wawancara kepada Jeri Musnadi 

(Bidang Usaha Dana) 

Berjalan dengan 

baik 

20 2 Juni 2016 Wawancara kepada Ronidianto 

(Bidang Seni dan Budaya) 

Berjalan dengan 

baik 

21 3 Juni 2016 Wawancara kepada Kornelius H. 

(Sekretaris) 

Berjalan dengan 

baik 

22 3 Juni 2016 Wawancara kepada Klesia 

Bhenedikta 

(Sumber Daya Manusia) 

Berjalan dengan 

baik 

23 5 Juni 2016 Wawancara kepada Jospison 

(Kerohanian) 

Berjalan dengan 

baik 

24 6 Juni 2016 Wawancara kepada Gusto 

(Hubungan Mahasiswa) 

Berjalan dengan 

baik 

25 7 Juni 2016 Wawancara kepada Roypison 

(Bidang Usaha Dana) 

Berjalan dengan 

baik 

26 10 Juni 2016 Wawancara kepada Bernadus 

(Seni dan Budaya) 

Berjalan dengan 

baik 

 

  

 Yogyakarta, Senin 2 Agustus 2016 

     Hormat Saya 

  

 

  Mardi  

  



 

PEDOMAN WAWNCARA 

 

1. Tradisi Dayak Agabag yang dilaksanakan oleh mahasiswa Dayak Agabag 

a. Apa yang menyebabkan mahasiswa Dayak Agabag mengadakan ritual 

adat? 

b. Aginum dilaksanakan berdasarkan tradisi masyarakat Dayak Agabag 

di Kalimantan Utara. Apa yang membuat mahasiswa Dayak Agabag 

melaksanakan aginum di Daerah Istimewah Yogyakarta? 

c. Apa yang menyebabkan mahasiswa Dayak Agabag melaksanakan 

angimpun? 

d. Bagaiman mahasiswa Dayak Agabag mengadakan hukum adat Dayak 

Agabag? 

2. Bagaimana peran bimbingan dan konseling didalam tradisi Dayak Agabag? 

3. Bagaimana pengaruh tradisi Dayak Agabag dalam membentuk kepribadian 

mahasiswa Dayak Agabag? 

 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (I) 

Hari/tanggal : 25 mei 2016 

Waktu  : 16:00-17:15 

Deskripsi : 

Pada saat saya melakukan wawancara tentang ritual adat Dayak Agabag, 

terlebih dahulu saya mencoba untuk membangkitkan motivasi mahasiswa Dayak 

Agabag dengan beberapa pertanyaan pemandu agar mahasiswa termotivasi untuk 

menjawab. Hal ini Saya lakukan agar mahasiswa fokus pada wawancara yang 

dilaksanakan. Namun usaha saya untuk mengarahkan perhatian mengalami 

kesulitan karena mahasiswa sedang memikirkan tugasnya, sehingga untuk saya 

mendapatkan data yang akurat wawancara harus dihentikan 15 menit. Dengan 

memberikan waktu 15 menit mahasiswa diharapkan untuk fokus pada topik 

wawancara 

Pada kegiatan inti saya mencoba mendeskripsikan ritual adat yang saya 

ketahui untuk membuka ingatan mahasiswa mengenai topik wawancara yang akan 

diadakan.  

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik ritual adat. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (II) 

Hari/tanggal : 27 mei 2016 

Waktu  : 15:00-17:00 

Deskripsi : 

Sebelum melaksanakan wawancara tentang ritual adat kepada mahasiswa 

Dayak Agabag, saya mencoba bertanya kepada mahasiswa sejauh mana 

pengetahuannya terhadap tradisi Dayak Agabag. Dalam proses wawancara saya 

mencoba untuk membawa mahasiswa dalam suasana santai. Hal ini saya lakukan 

agar mahasiswa berada dalam susasan santai sehingga fokus dalam topik 

wawancara. 

Dalam kegiatan inti saya mendiskripsikan mengenai ritual adat yang saya 

ketahui, lalu mengajukan pertanyaan mengenai ritual adat kepada mahasiswa 

Dayak Agabag. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih akurat. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik ritual adat. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (III) 

Hari/tanggal : 29 mei 2016 

Waktu  : 14:30-15:15 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara saya mencoba untuk memberikan pemahaman saya 

terhadap aginum kepada mahasiswa Dayak Agabag. Hal ini dilakukan untuk 

membentuk suasana yang komunikatif dan harmonis. Sehinggga apa yang 

diberitakan informan benar-benar akurat. 

Dalam kegiatan ini saya mencoba untuk menggali secara detail informasi 

mengenai aginum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Dayak Agabag. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan realita yang ada agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dikalangan mahasiswa Dayak Agabag maupun warga 

sekitarnya. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik aginum. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (IV) 

Hari/tanggal : 1 Juni 2016 

Waktu  : 15:00-16:00 

Deskripsi : 

Sebelum melakukan wawancara tentang aginum saya memberikan waktu 

kepada mahasiswa Dayak Agabag untuk mempersiapkan diri agar wawancara 

dapat berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi yang akurat saya 

mencoba membangun suasana yang komunikatif dan harmonis sehingga 

mahasiswa fokus pada wawancara tanpa keragu-raguan dalam memberikan 

informasi. 

Dalam kegiatan inti saya mengajukan pertanyaan mendalam mengenai 

aginum yang dilaksanakan oleh mahsiswa Dayak Agabag. Meskipun ada 

perbedaan informasi yang disampaikan oleh informan yang diwawancarai pada 

tanggal 29 mei 2016 namun saya berpendapat bahwa itu merupakan realita dari 

mahasiswa Dayak Agabag.  

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik aginum. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (V) 

Hari/tanggal : 1 Juni 2016 

Waktu  : 16:00-17:15 

Deskripsi : 

Sebelum melakukan wawancara mengenai angimpun, terlebih dahulu saya 

mendiskripsikan mengenai angimpun yang saya ketahui dari hasil observasi. Hal 

ini saya lakukan untuk membuka ingatan mahasiswa Dayak Agabag serta 

kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan wawancara. 

Dalam kegiatan inti saya meminta mahasiswa Dayak Agabag untuk 

memberikan informasi contoh dari realita mengenai angimpun yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa Dayak Agabag. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik angimpun. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (VI) 

Hari/tanggal : 2 Juni 2016 

Waktu  : 15:00-16:20 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara tentang angimpun saya bertanya mengenai kesiapan 

mahasiswa Dayak Agabag dalam melaksanakan wawancara terbuka. Hal ini saya 

lakukan untuk membentuk suasana yang komunikatif dan harmonis. Namun usaha 

yang saya laksanakan tidak efektif dikarenakan mahasiswa tidak fokus pada topik 

wawancara sehingga untuk memperoleh informasi yang akurat saya memberikan 

waktu untuk 30 menit. 

Dalam kegiatan inti saya mendeskripsikan informasi dari hasil wawancara 

pada tanggal 1 Juni 2016 kepada informan. Sehingga hasil dari wawancara pada 

tanggal 1 Juni 2016 relevan dengan wawancara yang sedang dilaksanakan. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik angimpun. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (VII) 

Hari/tanggal : 3 Juni 2016 

Waktu  :16:20-17:30 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara tentang hukum adat Dayak Agabag terlebih dahulu 

saya mencoba untuk bertanya mengenai kesiapan yang dimiliki oleh mahasiswa 

Dayak Agabag dalam melakukan wawancara. Hal ini dilakukan agar mahasiswa 

Dayak Agabag memberikan informasi tanpa keragu-raguan sesuai dengan realita 

yang ada. 

Dalam kegiatan inti saya mengaitkan hasil observasi serta informasi dari 

jejaring sosial mengenai hukum adat Dayak Agabag dalam kegiatan wawancara. 

Hal ini dilakukan untuk membuka ingatan mahasiwa mengenai hukum adat Dayak 

Agabag 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik hukum adat Dayak Agabag. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (VIII) 

Hari/tanggal : 3 Juni 2016 

Waktu  : 18:00-19:20 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara tentang hukum adat Dayak Agabag saya bertanya 

mengenai kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan wawancara. Hal ini saya 

lakukan untuk membangun keharmonisan dalam wawancara sehingga informan 

tidak mengalami kecanggungan dalam memberikan informasi yang dibuthkan 

peneliti. 

Dalam kegiatan inti saya mengaitkan hasil wawancara mengenai hukum 

adat kepada informan kedua. Sehingga informasi yang disampaikan berkaitan 

dengan informan pertama dan untuk upaya agar informan tetap fokus pada topik 

wawancara. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik hukum adat Dayak Agabag. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (IX) 

Hari/tanggal : 5 Juni 2016 

Waktu  : 15:20-16:40 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara mengenai Peran bimbingan dan konseling dalam 

tradisi Dayak Agabag terlebih dahulu saya bertanya mengenai bimbingan dan 

konseling serta tradisi Dayak Agabag kepada mahasiswa Dayak Agabag. Hal ini 

saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan informan dalam 

melaksanakan wawancara. 

Dalam kegiatan inti saya mengaitkan hasil observasi dalam wawancara 

sehingga informasi yang diberikan informan sesuai dengan realita yang ada. 

Beberapa kali saya mengajukan pertanyaan yang sama untuk memastikan tidak 

adanya perubahan dalam penyampaian informasi. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik Peran bimbingan dan konseling dalam tradisi Dayak 

Agabag. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (X) 

Hari/tanggal : 6 Juni 2016 

Waktu  : 18:00-19:25 

Deskripsi : 

Sebelum melakukan wanwancara tentang Peran bimbingan dan konseling dalam 

tradisi Dayak Agabag terlebih dahulu saya mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai tradisi Dayak Agabag kepada informan. Hal ini saya lakukan untuk 

memastikan kesiapan serta konsentrasi informan dalam mengikuti wawancara. 

Dalam kegiatan inti saya mengaitkan hasil wawancara pada tanggal 5 juni 2016. 

Hal ini saya lakukan agar informasi yang disampaikan oleh informan berkaitan 

dengan hasil wawancara pada informan pertama. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik Peran bimbingan dan konseling dalam tradisi Dayak 

Agabag. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (XI) 

Hari/tanggal : 7 Juni 2016 

Waktu  : 15:25-16:45 

Deskripsi : 

Pada saat wawancara tentang pengaruh tradisi Dayak Agabag dalam 

membentuk kepribadian mahasiswa Dayak Agabag, saya terlebih dahulu 

memberikan beberapa pertanyaan yang tidak berkaitan dengan wawancara, hal ini  

saya lakukan untuk membentuk suasana yang komunikatif dan harmonis. 

Dalam kegiatan inti saya mengaitkan hasil observasi dengan topi 

wawancara sehingga mahasiswa mengerti dengan informasi yang saya butuhkan 

dan informasi tersebut sesuai dengan realita yang ada. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik pengaruh tradisi Dayak Agabag dalam membentuk 

kepribadian mahasiswa Dayak Agabag. 

  



 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus  : (XII) 

Hari/tanggal : 10 Juni 2016 

Waktu  : 16:25-17:30 

Deskripsi : 

Sebelum melakukan wawancara tentang pengaruh tradisi Dayak Agabag 

dalam membentuk kepribadian mahasiswa Dayak Agabag saya bertanya 

mengenai kesiapan informan dalam mengikuti wawancara. Hal ini dilakukan agar 

informan fokus dalam wawancara. 

Dalam kegiatan inti saya mendiskripsikan hasil observasi dan wawancara 

pada tanggal 7 juni 2016 kepada informan., hal ini saya lakukan agar wawancara 

tetap fokus pada topik dan informan mengetahui informasi yang saya butuh dalam 

pengumpulan data. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan topik 

wawancara. 

Demikian deskripsi wawancara mengenai tradisi Dayak Agabag di asrama 

Nunukan dengan topik pengaruh tradisi Dayak Agabag dalam membentuk 

kepribadian mahasiswa Dayak Agabag. 

  



 

DOKUMENTASI 

 

Foto lokasi penelitian (Asrama Nunukan) 

 

Foto bersama setelah wawancara kepada Pelindung Organisasi pada hari kedua. 

  



 

 

Foto bersama setelah wawancara kepada Ketua Organisasi PMDAKU-DIY 

 

Foto bersama anggota PMDAKU-DIY 

 

  



 

 

Pertemuan hari pertama dengan anggota PMDAKU-DIY 

 Diskusi mengenai tradisi Dayak Agabag 

  



 

Ibadah bersama di Asrama  

 

Musyawarah tahunan PMDAKU-DIY 



 

 

Penyambutan Mahasiswa Baru 

 

Makrab PMDAKU-DIY  



 



 

 



 

 

  



 

 


