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ABSTRAKSI  

      Media komunikasi massa yang paling sering digunakan dan masih memegang 
posisi sebagai media massa yang memiliki efek yang dominan dibandingkan 
dengan media massa lain. Penyajian program televisi kita saat ini masih jauh dari 
kata positif karena masih banyak memberikan pengaruh besar bagi  masyarakat, 
hal itu bisa dilihat dari daya program tersebut. Salah satunya program Drama 
Sinetron. Sinetron Berkah Cinta adalah sebuah serial drama musiman yang 
disiarkan oleh stasiun swasta SCTV yang menyajikan suatu tayangan yang 
bersifat menghibur dalam bentuk drama fiktif yang dapat di tonton oleh seluruh 
strata sosial di masyarakat yang di dominasi oleh perempuan dewasa. 

     Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh karakter 
antagonis donny michael dalam sinetron berkah cinta terhadap tingkat amarah 
penonton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakter 
antagonis donny michael dalam sinetron berkah cinta terhadap tingkat amarah 
penonton  

     Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efek Tidak Terbetas. 
Teori ini menelaah bahwa media massa mempunyai efek yang besar ketika 
menerpa Audience. Efek tidak terbatas ini didasarkan pada teori atau model peluru 
(bullet) atau jarum hipodermik (hypodermic needle). Audience menurut asumsi 
teori ini seperti seorang tawanan perang yang mudah tertipu.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Kunatitatif yang bersifat Eksplanatif yang menjelaskan 
pengaruh karakter antagonis donny michael (tama) dalam sinetron berkah cinta 
terhadap tingkat amarah penonton. Metode yang digunakan adalah metode survey 
terhadap 100 responden perempuan dewasa dengan karakteristik usia 21-45 tahun 
yang diambil dengan cara Puposive sampling di wilayah jembatan besi, tambora, 
jakarta barat. Disertai teknik analisis statistik koefesien korelasi Pearson Product 

Moment. 

     Hasil penelitian ini menjelskan adanya hubungan yang kuat antara karakter 
antagonis donny michael dengan tingkat amarah penonton, hal inidapat dilihat 
dari hasil korelasi sebesar 0,778% dan kontribusi pengaruh variabel karakter 
antagonis donny michael terhadap tingkat amarah penonton sebesar 60,6% dan 
39,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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