
 

 

ABSTRAK 

 

Neng Sri Raswati. Pengaruh Sinetron Berkah Terhadap Akhlak Ibu-ibu 

Rumah Tangga di Rt/Rw 01/04 Kampung Jalan Cagak Desa Ciherang Kecamatan 

Nagreg Kabupaten Bandung. 

 

Prilaku manusia atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal seperti lingkungan, pengalaman, keluarga dan lain sebagainya. Hal ini 

secara langsung maupun tidak telah membentuk dan merubah perilaku, sikap dan 

akhlak seseorang.Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang 

adalah dengan menonton televisi, dengan menonton televisi kita dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan dan hiburan sekaligus. Dengan demikian kegiatan 

menonton televisi bisa dijadikan sebagai bahan untuk membentuk karakter 

seseorang. Seperti hal nya ibu-ibu rumah tangga yang suka menonton sinetron 

menjadikan peneliti penasaran terhadap sinetron apa yang ibu-ibu saksikan 

ditelevisi. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efek media massa. 

Teori efek media massa adalah teori dimana media menjadi salah satu sumber 

dampak pesan media massa terhadap kognisi, afeksi, dan perilaku komunikannya, 

diwarnai sejumlah asumsi yang berbeda bahkan bertentangan. 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui masalah 

mengenai pengaruh dari sinetron yang disaksikan oleh ibu-ibu rumah tangga yaitu 

sinetron Berkah yang ditayangkan di statsiun televisi RCTI terhadap akhlak ibu-

ibu rumah tangga setelah menyaksikan sinetron tersebut. Penelitian ini juga 

bertitik tolak dari pemikiran bahwa dengan ibu-ibu rumah tangga menonton 

televisi maka akan terlihat jika Sinetron yang ibu-ibu saksikan itu mengakibatkan 

ada atau tidaknya pengaruh terhadap ibu-ibu rumah tangga tersebut. 

Metode survey yang digunakan oleh peneliti untuk mencari bagaimana 

pengaruh sinetron Berkah di RCTI terhadap akhlak ibu-ibu rumah tangga, 

langkah-langkah penelitian yang digunakan meliputi penentuan sumber dan jenis 

data, penentuan populasi dan sampel, serta pengumpulan data dan analisis data. 

Dengan menggunakan angket peneliti dapat secara langsung mengetahui apa yang 

ingin diketahui. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh dari 

sinetron Berkah di RCTI terhadap akhlak ibu-ibu rumah tangga. Data ini 

diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada 30 orang ibu-ibu rumah tangga 

yang menyatakan bahwa selama sinetron Berkah tayang di RCTI tidak adanya 

peningkatan terhadap akhlak ibu-ibu tersebut maka 37% ibu-ibu rumah tangga 

mengatakan bahwa sinetron Berkah di RCTI tidak berpengaruh terhadap akhlak 

mereka.  

 



 

 

Motto : 

 

 

 

Permudah urusan orang lain maka urusanmu akan mudah 
Trust me it’s work 

 
 

 

 

 

 

 

Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai raih yang kau impikan 
Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut yakini 

bahwa kamu TERHEBAT (Terhebat, Coboy. Jr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Kupersembahkan untuk mamah dan 

bapak yang sudah begitu banyak 

memberikan dukungan moril dan 

materil untuk keberhasilanku 

dimasa depan. Adik-adik yang 

selalu memberikan kecerian dan 

untuk kakak ku yang slalu 

mendorong untuk jadi yang lebih 

baik. 


