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Media Televisi sebagai sarana tayang realitas sosial menjadi penting artinya bagi manusia untuk 

memantau diri manusia dalam kehidupan sosialnya. Pemantauan itu bisa dalam bentuk perilaku, 

mode bahkan sikap terhadap ideologi tertentu. Dayak adalah sebutan kolektif terhadap sekitar 

405 kelompok etnolinguistik yang mendiami pulau Borneo. Mereka menamakan atau dinamakan 

Iban, Kayan, Kenyah, Kanayatn, Maanyan, Meratus (orang Bukit), Ngajuk, Uut Danum, 

Bidayuh, Simpang, Pompakang, dan lain-lain. Sebenarnya penamaan sub-suku Dayak Sebagai 

manusia yang berada di pedalaman, orang-orang dayak meratus yang kehidupan sehari-hari 

mereka tak dapat dilepaskan dengan hutan dan sungai-sungai, mata pencaharian merekapun 

berkaitan dengan hutan dan sungai-sungai. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian 

ini adalah bagaimana Pandangan Masyarakat Suku Dayak Tentang Media Televisi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Suku Dayak Tentang Media Televisi. 

Teori uses and gratifications tidak tertarik membicarakan apa yang dilakukan media terhadap 

khalayaknya, tetapi sebaliknya apa yang dilakukan khalayak terhadap media.Teori ini 

menunjukkan bahwa setiap anggota khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk 

memenuhi kebutuhannya. Studi dalam bidang ini memang lebih memusatkan pada penggunaan 

(uses) media untuk mendapatkan pemenuhan (gratifications) atas kebutuhan seseorang. 

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan tipe penelitiannya deskriftif kualitatif dan dasar 

penelitian evaluasi dengan obyek penelitian Masyarakat Suku Dayak di desa Haratai. Sumber 

informasi penelitian ditentukan yaitu masyarakat asli dayak, mengerti dengan keadaan atau 

kondisi masyarakat dayak, mempunyai jabatan atau strata dalam sekumpulan masyarakat dayak, 

dihormati secara formal oleh masyarakat dayak, menggunakan media televisi. Untuk teknik 

pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data – 

data yang diperoleh dianalisis dengan proses analisis Domain jenis, cara, fungsi dan alasan. 

Dengan menggunakan teknik keabsahan data trianggulasi. 

Hasil analisis penelitian ini bahwa bagi masyarakat suku dayak Meratus media televisi adalah 

sebuah benda yang menimbulkan gambar dan suara dan merupakan sebuah alat hiburan dan 

informasi yang penting bagi mereka dan media televisi dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan pengalaman. Adapun dari penilaiannya bahwa mereka menerima dengan kehadiran televisi 

dan bagi mereka televisi dapat memberikan hiburan, informasi dan dapat menambah waktu 

luang. Sikap atas kehadiran media televisi pada daya pikir bahwa media televisi menambah 

wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, memunculkan ide – ide. Cara pemikiran masyarakat 

suku dayak tentang media televisi mempunyai kesamaan dalam kehidupan, mempunyai 

kedekatan emosional. Cara media televisi mempengaruhi pada norma dan adat dengan menayang 

acara tentang cara berpakaian, menayangkan program acara tentang cara bertani yang praktis dan 

menayangkan acara talkshow memasak yang sehat. Alasan pengetahuan tentang media televisi 

adalah Untuk mencari tau tentang dunia luar dan agar tidak ketinggalan jaman. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Pandangan masyarakat suku Dayak Meratus 



mengenai media televisi adalah mereka paham akan sebuah media televisi dan mereka sedikit 

banyak mengerti tentang tayangan apa yang ada pada televisi, karena menurut mereka media 

televisi adalah sebuah benda yang menimbulkan gambar dan suara dan merupakan sebuah alat 

hiburan dan informasi yang penting. Untuk itu penulis memberikan saran, Untuk masyarakat 

suku dayak kususnya agar persoalan yang harus kita waspadai dengan banyaknya televisi swasta 

saat ini, jangan sampai televisi menjadi sarana mencari kebenaran. Kalau ini terjadi, kehidupan 

manusia akan mencapai titik kehancuran yang fatal karena televisi dijadikan keadilan hidup 

dalam memecahkan persoalan manusia. 

 


