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ABSTRAK 

Judul: Tanggapan Masyarakat Desa Pasirlnagu Kecamatan CisaruaTerhadap Program Siaran 
MOTIF dan Keagamaan Islam di Radio Mora 
Peneliti: Ashfiana Chaerani 

Radio Mora memiliki banyak program siaran, salah satu dari program tersebut adalah 
program Motif dan Keagamaan Islam, Motif (Mora Interaktif), dalam program ini masyarakat 
bisa berdialog secara aktif untuk menyampaikan keluhan dan kekecewaan terhadap kebijakan 
pemerintah. Adapun siraman rohani keagaaman Islam yang di siarkan di Radio Mora. 
Masyarakat dapat berinteraksi langsung (dialog) kepada narasumber berupa pertanyaan atau 
memberi tanggapan terhadap ada yang di sampaikan dan atau meminta pendapat tentang sesuatu 
termasuk meminta penjelasan tentang dalil sesuatu yang berlandaskani Al-Qur’an dan Hadits, 
dan radio Mora juga berfungsi memberikan Informasi terkini, sehingga masyarakat tidak 
mengalami ketertinggalan informasi. Tujuan dari program motif itu sendiri agar masyarakat 
lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih cerdas menghadapi kehidupan di dunia ini, 
dengan tujuan tersebut apakah telah mencapai target atau belum? Dan apakah masyarakat 
menanggapi program siaran ini secara positif atau negatif?. 

Atas dasar hal diatas penulis rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, apa isi 
dari siaran program MOTIF dan Siaran keagamaan Islam, apa tujuan diselenggarakannya 
program MOTIF dan siaran keagamaan Islam, Bagaimana tanggapan masyarakat Desa 
Pasirlangu Kecamatan Cisarua terhadap kedua program ini dan apa saja bukti keberhasilan 
program siaran MOTIF dan Siaran Keagamaan Islam Radio Mora terhadap wawasan 
masyarakat dalam bidang hukum negara dan hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui isi darisiaran program Motif dan siaran keagamaanIslam. 

Tujuan diselenggarakannya program ini, untuk mengetahui bagaimana tanggapan 
masyarakat terhadap program siaran Motif dan keagamaan Islam radio Mora, dan juga untuk 
mengetahui keberhasilan program siaran Motif dan keagamaan Islam terhadap wawasan 
masyarakat dalam bidang hukum dan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara, dokumentasi,observasi.   

Hasil analisa ditemukan kesimpulan sebagai berikut: Isi dari program siaran Motif dan 
Keagamaan Islam adalah tentang aturan Negara dan aturan Islam, bak tentang ekonomi, 
politik,budaya, akidah ataupun ibadah. 2) tujuan dari diselenggarakannnya program siaran Motif 
dan keagamaan Islam diharapkan agarmasyarakat memilikikesadaran hukum, baik hukum 
Negara atau Agama. 3) tanggapan masyarakat terhadap program siaran Motif dan keagamaan 
Islam memang bervariasi, ada yang senang terhadap kedua program ini sehingga mereka ikut 
berpartisipasi (P=2 L=2), dan ada juga yang merasa senang tapi tidak tertarik untuk ikut 
berpartisipasi melalui telfon atau sms (P=3 L=2), hasil penelitian yang dilakukan dilakukan oleh 
peneliti di Desa Pasirlangu Kec. Cisarua menunjukan bahwa responden pendengar dari 
masyarakat Desa Pasirlangu memberikan tanggapan positif (masyarakat senang dengan adanya 
kedua program ini). 4) bukti keberhasilan radio Mora yang telah memberikan pengetahuan 
tentang aturan-aturan Negara dan Agama terlihat dari tanggapan-tanggapan masyarakat yang 
memberikan respon positif (pendengar merasa termotivasi dan berusaha mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari). 

Temuan penelitian yang direkomendasikan untuk diteliti oleh para peneliti antara lain. 
1) bagaimana management radioMora dapat mengudara tanpa adanya iklan didalam siarannya. 
2) bagaimana strateg radio Mora dalam mengembangkan siaran keagamaan Islam yang memang 
dipegang oleh seorang non muslim. 
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