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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul MANFAAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
WHATSAPP DALAM PEWARTAAN IMAN BAGI UMAT DI
LINGKUNGAN SANTO TARSISIUS SIDOMULYO PAROKI SANTO
YOSEPH MEDARI YOGYAKARTA. Judul ini dipilih berdasarkan
keingintahuan penulis akan sejauh mana media sosial whatsapp memiliki manfaat
dalam pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo. Hal ini perlu
diketahui agar media sosial whatsapp yang dewasa ini berkembang pesat dan
memiliki banyak pengguna bisa juga dimanfaatkan dengan baik guna mewartakan
iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
Persoalan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana media sosial whatsapp
dimanfaatkan dalam membantu pewartaan iman umat di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan studi pustaka guna
membantu agar pengurus dan umat Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo agar bisa
lebih memaknai manfaat media sosial whatsapp sebagai sarana pewartaan iman
yang baru. Selain itu penulis juga mengadakan penelitian melalui pengamatan dan
wawancara terhadap penggunaan group chat lingkungan guna melihat bagaimana
media sosial whatsapp dimanfaatkan dalam kegiatan menggereja oleh umat di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
para pengurus lingkungan dan umat sudah menggunakan media sosial whatsapp
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun dari hasil penelitian tersebut, penulis
juga menemukan bahwasannya pengurus dan umat masih belum menyadari
sepenuhnya manfaat dari penggunaan media sosial whatsapp sebagai sarana
pewartaan iman secara baru.
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut, penulis mengusulkan
kegiatan rekoleksi dengan tema Berbagi Suka Cita Injil lewat whatsapp. Melalui
kegiatan rekoleksi ini diharapkan dapat membantu pengurus dan umat
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo dalam memanfaatkan media sosial Whatsapp
yang mereka miliki guna membantu dalam mewartakan iman di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
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ABSTRACT
This thesis is entitled THE BENEFITS OF USING WHATSAPP SOCIAL
MEDIA IN FAITH PREACHING FOR PEOPLE IN THE SANTO TARSISIUS
ENVIRONMENT SIDOMULYO PAROKI SANTO YOSEPH MEDARI
YOGYAKARTA. This title was chosen based on the author's curiosity about the
extent to which social media whatsapp has the benefit of proclaiming faith in the
St. Tarsisius Sidomulyo. It is important to know that whatsapp social media that is
currently growing rapidly and has many users can also be used well to proclaim
faith in the St. Tarsisius Sidomulyo St. Yoseph Medari Parish.
The main problem in this thesis is how social media whatsapp is used to
help preach the faith of the people in the St. Tarsisius Sidomulyo. Responding to
this, the author conducted a literature study to help the administrators and the
people of the Environment St. Tarsisius Sidomulyo in order to better interpret the
benefits of whatsapp social media as a means of proclaiming a new faith. In
addition, the writer also conducts research through observations and interviews
with the use of environmental chat groups to see how social media whatsapp is
used in church activities by people in the St. Tarsisius Sidomulyo. The results of
the study revealed that the ward administrators and devotees had used whatsapp
social media in their daily lives. But from the results of the study, the authors also
found that administrators and people still did not fully realize the benefits of using
Whatsapp social media as a means of proclaiming faith in a new way.
As a follow-up to the results of the study, the authors propose
recollection activities with the theme of Becoming an Innovative Faith Reporter
with Social Media. Through this recollection activity the authors see that it can
help the hunters and the people of the St. Tarsisius Sidomulyo in being more able
to use the Whatsapp social media they have to help in proclaiming faith in the St
Tarsisius Sidomulyo St. Parish Yoseph Medari.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di era digital ini, kehidupan manusia sulit dipisahkan dari peran media.
Media digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai penunjang pekerjaan,
sarana hiburan, hingga sarana komunikasi. Media terus berkembang seiring
berjalannya waktu. Kehadiran sarana komunikasi modern, yang dikenal dengan
sebutan media sosial telah menjadi bagian kehidupan manusia dewasa ini. Bahkan
orang merasa bingung dan merasa ada yang kurang, bila dia tidak memiliki sarana
media sosial terbaru. Media sosial semakin merayu manusia, bahkan membentuk
sejenis ketergantungan yang tumbuh dan berkembang secara meluas. Fenomena
ini tentu dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat positif sekaligus negatif dalam
diri manusia. Misalnya, maraknya hoax yang disebarkan melalui media sosial
mengakibatkan perseteruan di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, media sosial
bisa membantu manusia dalam menyampaikan berita dan informasi, juga dapat
digunakan sebagai media pewartaan.
Sekarang ini media sosial sudah banyak sekali berkembang dan memiliki
bermacam-macam nama dan jenis, seperti salah satunya adalah aplikasi Whatsapp
yang bisa digunakan untuk banyak hal. Whatsapp adalah aplikasi chatting multi
fungsi, yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan teks saja, tapi
bisa pula untuk mengirim pesan gambar dan audio selama memiliki jaringan
internet (Enterprise, 2012:11). Enterprise (2012:11) mengemukakan fungsi dari
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aplikasi chatting Whatsapp bukan hanya untuk mengirim pesan teks namun juga
bisa mengirimkan pesan berupa gambar dan audio selama ada jaringan internet.
Di dalam Gereja setiap anggotanya memiliki tugas masing-masing. Gereja
sendiri memiliki panca tugas dalam dunia ini yang juga harus turut dijalankan
oleh para pengikutnya. Panca tugas gereja ini adalah Koinonia (Persekutuan),
Diakonia (Pelayanan), Kerygma (Pewartaan), Liturgia (Liturgi-perayaan iman,
Martyria (Kesaksian Iman) (Widharsana, 2017:453). Setiap umat mengemban
tugas masing – masing yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Untuk sekarang
ini setiap tugas ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan umat yang
ada. Pada masyarakat dewasa ini setiap tugas yang diemban umat Gereja
diwujudkan dalam hidup keseharian dalam masyarakat.
Dalam rangka tugas pewartaan, tak jarang Gereja sekarang ini
menggunakan media-media yang ada seperti televisi atau radio untuk menyiarkan
renungan atau kotbah secara langsung, website-website yang berisikan tentang
ajaran Gereja baik dokumen-dokumen Gereja atau juga tafsir-tafsir dari Kitab
Suci yang dikelola oleh Gereja. Renungan harian dan kotbah tersebut sekarang ini
dapat diakses secara langsung oleh setiap umat melalui internet atau disaksikan
secara langsung dari televisi.
Media sosial ada bermacam-macam jenis dan dewasa ini media sosial
berkembang dengan sangat pesat. Menurut Olson dalam Oka (2017:4) dalam buku
Media dan Multimedia Pembelajaran, media diartikan sebagai teknologi untuk
menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol dengan melalui
rangsangan indra tertentu, disertai perstruturan informasi. Dalam Kamus Besar
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Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti
koran, radio, majalah, televisi, film, dan spanduk. Rudi Susilana (2009:6) dalam
buku Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian,
mengelompokan media dapat digolongkan dalam tiga jenis, antara lain:
1. Media Visual
Media Visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca, dan diraba. Contohnya,
media foto, gambar, dan komik.
2. Media Audio
Media Audio adalah media yang bisa didengar saja, menggunakan indra telinga
sebagai salurannya. Contohnya, suara, musik dan lagu, alat musik.
3. Media Audio-visual
Media Audio-visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara
bersamaan. Contohnya, film, televisi, dan internet.
Dengan berkembangnya media sekarang ini tentunya membawa banyak
pengaruh dan manfaat. Tentu saja pengaruh yang dibawa oleh perkembangan
media yang ada bermacam-macam baik negatif maupun positif. Karena sekarang
ini setiap orang bisa mengakses media dengan mudah dengan bantuan teknologi
yang ada dewasa ini.
Melihat hal tersebut Paus Benedictus XVI dalam Pesan di Hari
Komunikasi Sedunia ke-43 pada 16 Mei 2010 menyerukan agar umat katolik
menggunakan media digital dalam memberitakan kabar gembira, yaitu: Tuhan
yang telah menjadi manusia, yang menderita, wafat, dan bangkit untuk
menyelamatkan kita manusia. Pada tahun-tahun berikutnya dalam kesempatan
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yang

sama

Paus

juga

mengajak

untuk

menggunakan

media

untuk

memperkenalkan Gereja kepada dunia moderen dan menyerukan kebenaran di
dalam dunia digital, sehingga mereka sendiri dapat berhadapan dengan kebenaran,
yang adalah Kristus sendiri.
Pewartaan dengan menggunakan media tidak hanya terjadi saat ini saja.
Seperti yang dapat ditemukan dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ia
menggunakan surat sebagai media untuk mewartakan Kristus kepada jemaat.
Seperti yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika,
”Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu
terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis.”(2 Tes 2:15) Dalam
surat tersebut Rasul Paulus meminta supaya umatnya yang berada di Tesalonika
berpegang teguh pada ajarannya yang disampaikannya secara lisan maupun
dengan media surat. Dalam dokumen Inter Mirifica Gereja menyadari bahwa:
Para awam pun yang berperan dalam penggunaan media itu, hendaknya
berusaha memberi kesaksian tentang Kristus, terutama dengan
menunaikan tugas mereka masing-masing penuh keahlian dan berjiwa
kerasulan; bahkan juga dengan secara langsung menyumbangkan jasa-jasa
mereka di bidang tehnik, ekonomi, kebudayaan dan kesenian bagi kegiatan
pastoral Gereja, sesuai dengan posisi mereka (IM 13).
Maka di sini Gereja senantiasa menghendaki supaya seluruh umat menggunakan
media untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan
demikian setiap umat dapat ikut terlibat dalam tugas kerasulan untuk mewartakan
Kabar Gembira kepada orang lain.
Pada saat ini sudah banyak umat yang memiliki akun sosial media
Whatsapp dan menggunakannya untuk saling berkomunikasi dan berbagi banyak
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hal satu dengan yang lain. Whatsapp juga banyak digunakan sebagai sarana
pewartaan seperti dengan membagikan renungan berbentuk teks juga berbentuk
audio-visual, baik secara pribadi maupun dalam sebuah grup chatting. Betapa
pentingnya media Whatsapp bagi umat beriman, baik untuk membangun
komunitas dan saling berkomunikasi untuk memperkaya dan memperdalam iman
serta untuk meneguhkan persaudaraan dalam iman.

B. Rumusan Masalah
1.

Apa yang dimaksud dengan media sosial?

2.

Apa yang dimaksud media sosial Whatsapp dan apa saja manfaatnya?

3.

Bagaimana pandangan Gereja tentang penggunaan media sosial Whatsapp
dalam pewartaan?

4.

Bagaimana manfaat penggunaan media sosial Whatsapp dalam rangka
pewartaan di Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo paroki Santo Yoseph
Medari?

5.

Apa yang diharapkan umat berkaitan dengan penggunaan media sosial
Whatsapp dalam pewartaan iman?

C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian
ini adalah:
1. Mengetahui pengertian dan jenis-jenis media sosial.
2. Mengetahui media sosial whatsapp dan manfaatnya.
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3.

Menggambarkan pandangan Gereja tentang penggunaan media sosial
whatsapp dalam rangka pewartaan.

4. Menggambarkan manfaat penggunaan media sosial whatsapp dalam
pewartaan bagi umat di Lingkungan Santo Tarsisius Paroki Santo Yoseph
Medari.
5. Menindaklanjuti harapan umat berkaitan dengan penggunaan media sosial
Whatsapp dalam rangka pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo.

D. Manfaat Penulisan
1.

Manfaat Teoritis
Memberi kontribusi secara ilmiah mengenai pengertian media sosial dan
pandangan Gereja terhadap hal tersebut.

2.

Manfaat Praktis
Memberi sumbangan penerapan media sosial Whatsapp dalam proses
pewartaan di Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo agar mempermudah
proses pewartaan yang ada.

E. Metode Penulisan
Metode penulisan ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu
peneliti akan melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan bertatap
muka dengan subyek penelitian, sehingga peneliti akan menghasilkan data
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku
yang dapat diamatai.

F. Sistematika Penulisan
Tulisan ini mengambil judul “Manfaat Penggunaan Media Sosial
Whatsapp Dalam Pewartaan Iman Bagi Umat Lingkungan Tarisisus
Sidomulyo Paroki Medari” dan dikembangkan menjadi Bab:
BAB I

Pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan,

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan
sistematika penulisan.
BAB II : Berisi kajian pustaka dan menjabarkan tentang pengertian
tentang Media Sosial dalam kehidupan manusia, pengertian tentang
pewartaan iman, pewartaan iman dengan media.
BAB III : Metodologi Penilitian
Dalam bab ini disajikan tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan
dan teknik pengumpulan data.
BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian,
pembahasan, dan tindak lanjut terkait dengan pemakaian dan pemanfaatan
media sosial Whatsapp dalam rangka pewartaan iman.
BAB V : Bab ini memaparkan penutup yang memuat kesimpulan dan
saran
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Media Sosial Dalam Kehidupan Manusia
1.

Pengertian Media Sosial
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan media pada

kesehariannya, namun apa itu media mungkin orang-orang bisa mendeskripsikan
secara umum sebagai sarana untuk membantu komunikasi. Sulianta menegaskan
pengertian media sosial sebagai berikut,
media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara
berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari
media sosial tradisional. Berbagai media komunikasi dunia “cyber” ini
membentuk jaringan komunikasi yang kaya tanpa batasan ruang dan
waktu (2015:6).
Media sosial merupakan sebuah alat yang kini bisa membantu manusia untuk
saling berkomunikasi satu dengan yang lain dengan cara yang baru dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi yang baru dewasa ini. Komunikasi ini
memanfaatkan jaringan yang saling terhubung di dunia maya untuk membuat
orang bisa saling terhubung satu dengan yang lain seperti ketika mereka bertemu
di dunia nyata.
Namun pengertian media sendiri menurut Olson dalam (Oka, 2017:4)
mendefinisikan medium sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi
dan mendistribusikan simbol dengan melalui rangsangan indra tertentu, disertai
penstrukturan informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa media sendiri
merupakan sebuah teknologi yang digunakan sebagai sarana untuk menyajikan,
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merekam, dan menyalurkan simbol yang dapat diterima oleh alat indra sehingga
menjadi sebuah informasi.
Dalam buku yang sama Media dan Multimedia Pembelajaran (Olson,
2017:4) Association for Educational Communications and Technology (AECT)
memaparkan bahwa media menjadi segala bentuk dan saluran untuk proses
transmisi. Dalam definisi ini media dilihat dari teknologi dari komunikasi dan
teknologi dari komputer itu sendiri. Dari pengertian ini media diartikan sebagai
bagian dari komunikasi dan merupakan teknologi dari komputer, sehingga media
merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan sebagai saluran untuk
menyalurkan informasi.
Media sendiri memiliki berbagai peran dalam kehidupan manusia.
Namun pada umumnya media digunakan sebagai sarana untuk membagikan,
menyebarluaskan atau mendistribusikan informasi kepada orang lain baik secara
personal maupun publik. Di samping itu, media juga digunakan untuk keperluan
lain seperti sebuah perusahaan yang menggunakan media sebagai sarana untuk
mengenalkan produk mereka kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang
kemudian menggunakan produk tersebut. Atau juga dalam dunia pendidikan
media digunakan sebagai sarana untuk membantu penyampaian materi dari guru
kepada siswa. Seperti yang sampaikan oleh AECT dalam buku Media dan
Multimedia Pembelajaran, media dalam lingkup pendidikan merupakan salah satu
benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat dan didengar, dibaca atau dibicarakan
beserta instrument yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan. Sehingga media
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sendiri memiliki peran yang bermacam-macam dan fungsi yang bermacammacam tergantung dari keperluan pemakai media itu sendiri.
Secara garis besar media merupakan sebuah alat atau teknologi yang
diciptakan manusia guna membantu proses komunikasi satu dengan yang lain.
Dalam buku Expresikan Sukacitamu (KWI, 2018:20) Michael Crosss menjelaskan
pengertian media sosial sebagai berikut,
Sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang
digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling
bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.
Karena internet selalu mengalami perkembangan, berbagai macam
teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami
perubahan.
Melihat dari teori tersebut media sosial bisa diartikan sebuah teknologi yang
diciptakan oleh manusia guna kepentingan membantu orang-orang untuk bisa
saling terhubung satu dengan yang lain dengan bantuan koneksi internet yang
sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat.
Dalam buku Menciptakan Penjualan via Social Media (Puntoadi, 2011:1)
lebih ditegaskan lagi tentang pengertian media sosial sebagai berikut,
Sosial media yang berbasis web 2.0 adalah fitur berbasis website yang
dapat membentuk jaringan, serta memungkinkan orang untuk
berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada intinya pada media sosial kita
dapat melakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk
pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam tulisan, visual
maupun audiovisual.
Media sosial sendiri merupakan sebuah teknologi yang berupa web yang
terhubung satu dengan yang lain sehingga manusia yang berada di dalamnya.
Dengan media sosial ini manusia kemudian diberikan sebuah tempat baru yang
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memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan saling berkomunikasi
satu dengan yang lain secara lebih mudah dan cepat.
Pengertian tentang media sosial ini juga lebih ditegaskan lagi dalam buku
pedoman penggunaan media sosial sebagai berikut, Media sosial adalah
sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideology dan
teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran usergenerated content (KWI, 20018:12). Aplikasi-aplikasi media sosial yang dewasa
ini bermunculan dan berkembang dengan pesat memungkinkan orang-orang untuk
bisa saling terhubung dengan mudah dan mendukung terciptanya komunikasi dan
penyebaran informasi yang lebih mudah. Perkembangan aplikasi media sosial ini
dewasa ini juga didukung dengan perkembangan telepon seluler yang kini telah
berkembang menjadi smartphone yang memungkinkan orang-orang untuk bisa
mengakses dan menggunakan media sosial dengan lebih mudah dan cepat di
manapun mereka berada dan kapanpun mereka ingin menggunakannya.
2.

Pengertian Internet
Media sosial yang ada sekarang ini merupakan alat yang dibuat dengan

memanfaatkan jaringan internet. Internet adalah jaringan computer. Ibarat jalan
raya, internet dapat dilalui berbagai sarana transportasi, seperti bus, mobil, dan
motor yang memiliki kegunaan masing-masing. Sarana atau fasilitas yang ada di
internet itu meliputi Email, FTP, Newsgroup, Mailing List, Gopher, Talent, IRC,
dan World Wide Web (WWW) (Erima Oneta & Yosep. S, 2009:1). Internet
merupakan sebuah alat baru yang mengandalkan jaringan komputer satu dengan
yang lain. Komputer ini saling terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah
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jaringan yang kemudian bisa dimanfaatkan guna kepentingan manusia dalam
rangka komunikasi dan berbagi informasi satu dengan yang lain dengan fasilitas
yang ada di dalamnya.
Pengertian tentang internet ini lebih ditegaskan lagi dalam buku Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebagai berikut,
Internet (Interconnected-Network) merupakan sekumpulan jaringan
computer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet
menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya
informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia,
bahkan seluruh dunia. Jaringan yang membentuk internet bekerja
berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk
menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam
jaringan. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) (Wahyudi, 2010:5).
Maka internet merupakan sebuah jaringan yang digunakan oleh banyak
orang yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain dengan jaringan yang
sangat luas. Internet dapat diakses melalui komputer, namun dewasa ini
kebanyakan orang bisa mengakses internet melalui komputer maupun telepon
genggam. Dengan adanya jaringan internet media sosial yang ada sekarang ini
bisa membantu setiap orang untuk saling berkomunikasi dan membagikan
informasi dengan mudah dan cepat. Di manapun mereka berada sejauh mereka
memiliki jaringan internet orang bisa berkomunikasi dengan orang lain atau
sekedar mencari informasi.
Dalam jaringan ini ada juga yang disebut dengan website yang dibuat oleh
sesorang maupun lembaga guna kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam buku
Website Dahsyat Pencetak Uang dengan WordPress dijelaskan bahwa,
Website itu adalah sebuah kumpulan halaman yang ada di internet.
Pokoknya ada halaman, di dalam halaman itu ada konten (berupa teks,
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suara ataupun gambar). Nah halaman yang namanya website itulah yang
bisa diakses dari seluruh dunia menggunakan jaringan internet. Ada
banyak banget jenis wesite, baik itu berdasarkan fungsinya maupun
berdasarkan cara pembuatannya. Beberapa jenis website misalnya: Toko
online, Forum komunitas, Jejaring sosial, Blog (Helianthusonfri, 2014:2).

Dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi dijelaskan pula tentang
website sebagai berikut,
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman
yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, atau
gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masingmasing dihubungkan dengan link-link (Wahyudi, 2010:17).

Website memang sudah banyak digunakan baik dalam dunia pendidikan,
pemerintahan, maupun untuk perekonomian ada pula media sosial yang
digunakan guna memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk berkomunikasi
dan saling bertukar informasi atau hanya untuk bersosial dengan orang lain.
Dalam website terdapat pula sumber-sumber informasi karena semua orang bisa
mengakses website dengan jaringan internet maka butuh kewaspadaan ketikan
mengakses website. Karena dengan bisa diakses oleh semua orang, maka semua
orang juga bisa memberikan pendapat mereka dalam website juga menyebarkan
berita atau informasi palsu (hoax) yang membuat provokasi atau membuat orangorang menjadi salah menerima informasi.
Dalam bidang pewartaan internet

juga sudah dipakai untuk menjadi

sebuah media pewartaan yang baru. Pemanfaatan internet dapat dilihat dengan
adanya website-website rohani atau yang memberikan informasi tentang Gereja
seperti http://www.katolisitas.org/

atau website Keuskupan Agung Semarang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14

https://kas.or.id/ ada juga website untuk mencari tafsir atau mencari bacaan Kitab
Suci seperti https://alkitab.sabda.org/. Melalui website-website ini orang dapat
mencari informasi tentang Gereja seperti melihat dokumen-dokumen Konsili
Vatikan II, mencari renungan atau bacaan harian di manapun mereka berada
selama mereka terhubung dengan jaringan internet.
Berkat adanya internet banyak orang yang kemudian menciptakan
aplikasi-aplikasi yang dapat membantu pewartaan. Aplikasi tersebut misalnya
aplikasi Alkitab yang dapat didownload di ponsel genggam setiap orang. Aplikasi
Alkitab ini disamping memuat isi alkitab dapat dipakai pula untuk melihat bacaan
harian, renungan, atau sekedar membaca naskah Kitab Suci di manapun mereka
berada. Ada pula aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu proses
pewartaan seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, dan lain sebagainya. Media sosial
Whatsapp ini dapat dimanfaatkan sebagai alat atau sarana dalam pewartaan,
karena sekarang ini banyak orang yang sudah menggunakannya. Whatsapp juga
memberikan fitur-fitur seperti mengirim pesan teks, gambar, audio, atau juga
video.
3. Pengertian media sosial Whatsapp
Whatsapp adalah sebuah media sosial yang dapat digunakan bukan hanya
untuk mengirim pesan teks saja, seperti yang dikatakan dalam buku Chatting
Tanpa Batas menggunakan Whatsapp, Whatsapp dijelaskan sebagai aplikasi
chatting dimana anda bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan bahkan
video ke teman-teman anda menggunakan ponsel apapun (Enterprise,2012:11).
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Maka, Whatsapp merupakan sebuah media sosial yang bisa mempermudah semua
orang dalam membagikan pesan dalam bentuk teks, audio, serta video.
Lebih lanjut Jubilee (Enterprise, 2012:11) mengatakan,
Selama internet yang anda pakai memiliki bandwidth cukup luas,
pengiriman gambar dan audio tentulah sangat cepat. Whatsapp
menggunakan nomor telepon sebagai identifikasi tiap-tiap membernya.
Jadi kesannya, ketika anda mengirim pesan menggunakan Whatsapp
seolah-olah anda sedang mengirim SMS.
Dengan kata lain, Whatsapp menggunakan koneksi internet untuk menjalankan
sistemnya dan untuk bisa menggunakan aplikasi Whatsapp ini harus mendaftar
menggunakan nomor telepon sehingga ketika menirim pesan melalui Whatsapp
seolah-olah seperti mengirim SMS.
Dalam media sosial Whatsapp terdapat juga grup chat, grup ini
memungkinkan orang-orang untuk berada dalam satu forum yang sama untuk
mempermudah keperluan-keperluan yang ada. Grup ini bisa saja berupa grup
untuk kelas, grup untuk kepanitiaan, juga grup pengurus suatu organisasi atau
kelompok

tertentu.

Dalam

website

resmi

Whatsapp

(https://faq.whatsapp.com/id/s40/23721943#change-subject, terakhir diakses pada
24 September 2018 pukul 21:04) memberikan penjelasan tentang grup whatsapp
sebagai berikut, “Chat Grup memampukan Anda untuk chatting sampai dengan
256 orang sekaligus. Ini adalah cara yang baik untuk tetap menjalin komunikasi
dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.” Dengan adanya grup chat ini orangorang dengan kepentingan

yang sama akan dimudahkan karena bisa

berkomunikasi dengan orang-orang lain yang memiliki kepentingan di dalam
tempat yang sama.
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Seperti dalam kepengurusan lingkungan grup ini dimanfaatkan sebagai
sarana berkomunikasi, membagikan informasi, juga memberikan usulan-usulan
atau memberikan pendapat tentang kegiatan yang ada. Dengan grup ini juga
dimungkinkan untuk pengurus lingkungan berkoordinasi dalam sebuah kegiatan
seperti ketika harus menjadi pemandu dalam pertemuan Bulan Kitab Suci
Nasional (BKSN) grup dapat dimanfaatkan untuk membahas tentang bagaimana
harus menyiapkan membagi giliran memandu atau menginfokan tempat yang akan
dipakai untuk BKSN.
Bagi kaum muda ada pula grup Orang Muda Katolik (OMK) yang menjadi
wadah untuk komunikasi antar OMK. Biasanya grup OMK dipakai guna
membahas sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Mulai dari persiapan,
keperluan, jadwal pertemuan dan lain sebagainya. Melalui grup ini juga umat
yang ada bisa saling membagikan renungan harian atau juga renungan-renungan
lain atau kesaksian hidup satu dengan yang lain.
4.

Dampak positif dan negatif media
Dengan pesatnya perkembangan media yang ada tentu saja membawa

banyak dampak baik positif maupun negatif. Mengutip dari situs CNN Indonesia
(https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampakpositif-dan-negatif-media-sosial) memberikan penegasan tentang dampak positif
dan negatif media sebagai berikut,
a.
1)
2)
3)
4)

Dampak positif penggunaan media adalah sebagai berikut:
Sebagai tempat promosi
Ajang memperbanyak teman
Sebagai tempat penyebaran informasi
Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial
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b.
1)
2)
3)
4)

Beberapa dampak negative penggunaan media adalah sebagai berikut:
Kecanduan
Kejahatan dunia maya (cyber crime)
Pornografi
Perjudian (Deddy Sinaga/Deddy Sinaga)

Sebagai pengguna media setiap orang hendaknya sadar dengan dampak media
yang ada dan melihatnya sebagai tantangan yang nyata. Dengan setiap orang bisa
mengakses dan menggunakan media tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan
media untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebar berta palsu dan ujaranujaran kebencian. Sekarang ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang ada
berkaitan dengan kejahatan melalui media. Namun media juga memberikan
dampak positif yang sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Misalkan
dengan media orang bisa melakukan transaksi jual-beli dengan lebih mudah.
Dengan bantuan media orang dapat pula bertukar informasi atau berkomunikasi
dengan orang yang jauh tanpa harus bertemu secara langsung.
Adapun menurut KWI (2015: 61) dampak positif dan negatif terhadap
penggunaan media sosial diuraikan sebagai berikut,
Dampak positif dari media sosial adalah bisa mempermudah komunikasi
setiap orang meski tidak bisa bertemu secara langsung, kemudian berita,
hiburan, dan informasi dapat dengan mudah dicari dan didapatkan, dapak
positif lainnya adalah bisa menjadi sumber hiburan. Kemudian dampak
negatifnya adalah perselisihan, perselingkuhan, konten pornografi yang
sangat banyak, kecanduan, dan criminal yang berbasis online kian banyak.
Dampak ini merupakan efek samping dari perkembangan media sosial yang ada
dewasa ini. Setiap orang bisa mengakses dan menggunakan media sosial yang ada
dewasa ini sehingga media sosial juga merupakan tempat di mana semua orang
bisa berkumpul menjadi satu dari setiap kalangan dan banyak kepentingan. Media
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sosial

akan

menjadi

sarana

yang

positif

selama

penggunanya

juga

menggunakannya dengan baik dan sesuai tanpa merugikan orang lain.
Dapak positif dan negatif dari media hendaknya dapat disikapi secara
positif oleh pengguna media. Karena media sekarang ini memiliki peran yang
cukup penting di masyarakat. Bahkan instansi-instansi negara juga sudah
memanfaatkan media untuk lebih dekat dengan masyarakat. Maka hendaknya
umat katolik juga memiliki sikap yang positif dalam bermedia dewasa ini dengan
cara menggunakan media sosial yang ada sebaik mungkin guna kepentingan
bersama.
5.

Pandangan Gereja tentang Media Sosial
Dengan perkembangan era globalisasi yang ada dewasa ini tentang

perkembangan teknologi komunikasi Gereja juga memiliki pandangannya tentang
perkembangan yang terjadi dewasa ini. Komsos KWI dalam buku (KWI, 2018:10)
menegaskan bagaimana Gereja melihat media sosial sekarang ini sebagai berikut,
internet merupakan karunia zaman, berkat internet manusia di seluruh
dunia bisa terhubung dengan mudah, cepat, dan hemat. Internet mengubah
manusia, mengubah kita. secara khusus, perubahan kita rasakan dalam
komunikasi. Lewat media sosial, yang adalah temuan berikutnya dari
internet, kita terhubung kembali dengan saudara yang terpencar di
berbagai tempat. Media sosial menjadi tempat menemukan kembali relasi
yang hilang.
Internet memberikan manusia peluang baru dalam berkomunikasi, karena di
dalam internet manusia dikumpulkan dalam sebuah tempat untuk bisa saling
berkomunikasi dan berbagi setiap informasi yang mereka miliki satu dengan yang
lain. Dengan kemungkinan tersebut internet bisa menjadi peluang baru bagi karya
pewartaan Gereja di dunia dewasa ini.
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Masih dalam buku yang sama Komsos KWI (2018:11) memberikan
penegasan lain sebagai berikut,
Tidak. Gereja tidak boleh tinggal diam membiarkan umat mencari sendiri
apa yang mereka perlukan. Gereja tetap penting berperan memimpin.
Untuk itu, tepat sekali, gereja sebaiknya mencontohkan bagaimana media
sosial dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana pewartaan kekinian.
Gereja juga melihat bahwa media sosial memberikan manusia banyak
kemungkinan baik dalam komunikasi juga berbagi informasi, melalui media sosial
orang juga bisa mencari setiap informasi yang ingin mereka tahu. Sehingga Gereja
juga

merasa

memiliki

kewajiban

dalam

mengarahkan

umatnya

untuk

menggunakan dan memanfaatkan media sosial yang sebaik mungkin dan untuk
hal-hal yang positif.
Paus Benediktus XVI pada hari komunikasi sedunia ke-44 16 Mei 2010
berpesan, “Kemudahan mendapatkan teknologi baru yang kian berkembang
menuntut tanggungjawab yang lebih besar dari orang-orang terpanggil untuk
mewartakn Injil”. Dalam pesannya Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa
media yang ada sekarang ini merupakan sebuah sarana baru untuk mewartakan
sabda namun juga memiliki tanggungjawab yang besar. Paus mengajak semua
pelayan iman supaya mau untuk menggunakan teknologi komunikasi baru guna
menjawab secara tepat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Kristiani.
Tidak hanya Paus, tetapi Gereja sendiri juga memiliki pandangan tentang
perkembangan media semenjak Konsili Vatikan II, seperti yang tertulis dalam
dokumen Inter Mirifica,
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Maka pada hakikatnya Gereja berhak menggunakan dan memiliki semua
jenis media itu, sejauh diperlukannya atau berguna bagi pendidikan
kristen dan bagi seluruh karyanya demi keselamatan manusia (IM 3).
Dalam Dokumen Inter Mirifica tersebut, dapat dilihat bahwa Gereja sendiri juga
tidak menutup diri dengan perkembangan media yang ada. Bahkan Gereja juga
memanfaatkan media guna kepentingan mewartakan Injil. Melihat perkembangan
media dewasa ini, Gereja turut menyesuaikan diri dengan kebutuhan umatnya
dengan memanfaatkan medi tersebut sebagai sarana pewartaan Iman yang lebih
moderen.
Gereja berpandangan bahwa dalam pewataan, setiap orang hendaknya
menggunakan media sebagai sarana pewartaan. Seperti yang tertulis dalam
dokumen Inter Mirifica berikut,
Para awam pun yang berperan dalam penggunaan media itu, hendaknya
berusaha memberi kesaksian tentang Kristus, terutama dengan
menunaikan tugas mereka masing-masing penuh keahlian dan berjiwa
kerasulan; bahkan juga dengan secara langsung menyumbangkan jasajasa mereka dibidang tehnik, ekonomi, kebudayaan dan kesenian bagi
kegiatan pastoral Gereja, sesuai dengan posisi mereka (IM 13).
Melalui dokumen ini juga Gereja mengatakan bahwa hendaknya media yang ada
juga digunakan sebagai sarana pewartaan juga bukan demi mencari keuntungan
pribadi semata namun juga untuk kebaikan bersama. Karena sekarang ini setiap
orang bisa memiliki dan menggunakan media di mana saja. Baik dari anak kecil
hingga orang tua sudah banyak yang menggunakan media komunikasi dalam
kehidupan mereka, sehingga ini bisa menjadi sebuah peluang baru dalam
mewartakan Injil dan memberikan kesaksian kepada sesama.
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Dalam Communio et Progressio, Gereja memberikan tanggapan tentang
media sekarang ini. Seperti yang terdapat dalam Communio et Progressio nomor
126,
Kristus menunjukkan dirinya sebagai Komunikator yang sempurna,
sementara para Rasul menggunakan sarana komunikasi sosial apa yang
tersedia di zaman mereka. Sekarang perlu bahwa pesan yang sama dibawa
oleh sarana komunikasi sosial yang tersedia saat ini. Memang akan sulit
untuk menyatakan bahwa perintah Kristus dipatuhi kecuali semua
kesempatan yang ditawarkan oleh media modern untuk memperluas ke
banyak orang pengumuman tentang Kabar Baiknya sedang digunakan.
Oleh karena itu Konsili Vatikan II mengundang umat Allah "untuk
menggunakan secara efektif dan sekaligus sarana komunikasi sosial,
dengan bersemangat memanfaatkan diri mereka untuk tujuan kerasulan"
(Communio et Progressio no. 126).
Dalam intruksi pastoral ini dikatatakan bahwa Yesus merupakan komunikator
yang sempurna. Model pewartaan Yesus kemudian digunakan oleh para rasul
untuk mewartakan Injil dengan media komunikasi yang ada saat itu. Sekarang ini
Gereja juga mengajak memanfaatkan media dan sarana komunikasi yang ada guna
mewartakan Injil. Karena perkembangan yang berbeda setiap jamannya membuat
setiap orang menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, demikian pula
Gereja Katolik juga mengikuti perkembangan yang ada tersebut dengan
memanfaatkan perkembangan media yang ada sebagai sarana pewartaan yang
baru dan aktual.
Kemudian dalam Communio et Progressio no. 128 dan 129 lebih
ditegaskan sebagai berikut,
Media modern menawarkan cara-cara baru untuk menghadapi orang-orang
dengan pesan Injil, mengizinkan orang Kristen bahkan ketika mereka jauh
untuk berbagi dalam upacara sakral, ibadah dan fungsi gerejawi. Dengan
cara ini mereka dapat mengikat komunitas Kristen lebih dekat bersama dan
mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan intim
Gereja (Communio et Progressio no. 128). Media adalah bantuan yang tak
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ternilai untuk pendidikan Kristen. Mereka dapat meminta layanan spesialis
terbesar dalam pengajaran agama serta para ahli tentang semua pertanyaan
yang muncul. Media memiliki semua fasilitas teknis yang diperlukan
untuk presentasi yang menarik dan kontemporer (Communio et Progressio
no. 129).
Gereja menerima dengan baik media yang ada dan melihat media sebagai peluang
untuk pewartaan jaman sekarang yang bisa lebih aktual dan bisa mempersatukan
umat Kristen satu dengan yang lain. Tidak dapat dipungkiri lagi sekarang ini
media memberikan sumbangan yang besar dalam komunikasi. Ini pula yang
dilihat Gereja Katolik media menawarkan cara-cara baru untuk mewartakan Injil
kepada semua orang secara lebih dekat. Dengan media pula Gereja juga bisa
menyapa umatnya secara lebih dekat dan mendalam. Dengan media Gereja dapat
hadir di tengah umatnya dan membawa umatnya untuk hidup lebih intim dengan
Gereja dan Kristus.
B. Pewartaan iman
1.

Pewartaan secara umum
Dalam kamus KBBI dikatakan bahwa pewartaan memiliki arti proses,

cara, perbuatan mewartakan; pemberitaan. Dalam buku Iman Katolik ditegaskan
bahwa pewartaan yang dilakukan oleh Yesus bukan saja berbicara tentang
Kerajaan Allah, tetapi juga memberikan kesaksian tentang Kerajaan Allah dengan
tindakan-tindakanNya. Memang ada kesatuan antara Sabda dan karya-Nya (KWI,
2014:265). Dengan demikian apa yang dilakukan Yesus adalah mewartakan
sekaligus mengusahakan tercapainya Kerajaan Allah di dunia. Dapat dipahami
bahwa pewartaan bukan hanya membicarakan tentang Injil kepada banyak orang
seperti para rasul dan Yesus namun juga mau memberikan kesaksian hidup
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kepada sesama. Sehingga apa yang disampaikan tidak melulu dari buku namun
juga dari pengalaman konkrit.
Dalam buku Pewartaan Injil Kepada Bangsa-bangsa (Beding, 1977:18)
dikatakan, bagi Gereja, evangelisasi berarti membawa Kabar Gembira ke dalam
semua lapisan umat manusia, dan melalui pengaruhnya mengubah umat manusia
dari dalam dan memperbaharuinya (EN artikel 18). Mewartakan juga membawa
kabar gembira kepada orang lain untuk bisa membawa perubahan untuk orang
lain.
2.

Pewartaan Iman
Pewartaan merupakan sebuah proses atau kegiatan untuk memberikan

berita kepada orang atau kelompok. Kemudian iman sendiri merupakan tanggapan
atau jawaban manusia atas wahyu atau panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dalam
buku Iman Katolik disampaikan tentang pengertian iman sebagai berikut,
Iman adalah penyerahan total kepada Allah yang menyatakan diri tidak
karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. meskipun tidak setingkat,
hubungan itu sungguh merupakan hubungan persahabatan. Sebagaimana
Allah “dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia”(DV 2), begitu
juga jawaban manusia berasal dari hati yang tulus dan ikhlas (KWI,
2014:128).
Dengan menanggapi panggilan Tuhan secara ikhlas maka seseorang juga sudah
benar-benar percaya akan Yesus Kristus sehingga orang kemudian dapat
mewartakan tentang Kabar Gembira kepada orang lain. Dengan menyadari akan
panggilan Tuhan dalam hidup orang bisa menyebarkan dan memberikan kesaksian
akan hidupnya dalam Tuhan. Seperti dengan rasul Paulus yang sebelumnya tidak
percaya akan Tuhan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus dia kemudian
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menjadi percaya. Setelah dia percaya kemudian dia mewartakan Injil dan
memberikan kesaksian.
Pewartaan iman bisa diartikan kita yang menyadari akan panggilan atau
sapaan Tuhan kemudian menanggapi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada
Tuhan. Kemudian kita dengan sepenuh hati ikut terlibat mewartakan Injil dan
mewartakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat pula dengan
kita memberikan kesaksian akan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari.
Pewartaan ini juga lebih ditegaskan lagi dalam buku Pewartaan di Zaman
Global (Rukiyanto, 2012: 60) sebagai berikut,
Evangelisasi adalah proses yang kompleks dengan banyak unsur yang
saling melengkapi dan saling memperkaya pembaruan kemanusiaan,
kesaksian, pewartaan yang eksplisit, ketaatan batin, proses masuk dalam
jemaat, penerimaan tanda-tanda dan prakarsa merasul (EN 24).
Dari penjelasan tentang pewartaan di atas bisa dikatakan bahwasanya pewartaan
iman adalah sebuah proses yang mendalam lebih dekat dengan hati dan kehidupan
manusia, sehingga manusia bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya akan
iman mereka. Karena pengalaman iman setiap pribadi akan berbeda-beda satu
dengan yang lainnya maka dengan demikian mereka bisa saling membagikan
pengalaman iman tersebut dan bisa memperkaya satu dengan yang lainnya.
Masih dalam buku Pewartaan di Zaman Global, berkaitan dengan
pewartaan iman ini lebih ditegaskan sebagai berikut,
Metode evangelisasi meliputi kesaksian hidup, kotbah, liturgi sabda,
katekese, penggunaan media massa, perjumpaan, perayaan sakramen, dan
devosi. Melalui pelayanan katekese, orang mempelajari ajaran tentang
Allah yang mendekati manusia dan yang dihayati sepanjang sejarah
Gereja. Pelayanan katekese tidak hanya dibatasi pada teori, tetapi perlu
disampaikan melalui kesaksian hidup (EN 63).
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Dengan demikian pewartaan iman ini memiliki banyak metode yang bisa
digunakan. Pewartaan iman sendiri juga bisa berlangsung di manapun dan
kapanpun juga dengan cara yang beragam, termasuk dengan saling berbagi
pengalaman atau kesaksian hidup kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Pewartaan Injil di Tengah Dunia
Di dalam Injil Matius dikatakan, “Ketika Yesus melihat orang banyak itu,

naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridNya
kepadaNya. Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar mereka” (Mat 5:1-2).
Yesus menjadi teladan dan contoh pertama dalam pewartaan, ketika Yesus
mengajar orang banyak Ia mewartakan Kerajaan Allah juga diriNya. Pewartaan
yang Yesus sampaikan tidak melulu dengan kata-kata namun juga dengan tidakan
membuat mujizat.
Yesus juga telah memeritahkan muridnya untuk pergi mewartakan injil
dan menjadikan seluruh bangsa murid-Nya,
Yesus mendekati mereka dan berkata: “kepadaku telah diberikan di sorga
dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikansemua bangsa muridKu dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ahir zaman.” (Mrk
28:18-20)
Dalam perikop ini Yesus memberikan perintah agar para muridnya pergi
untuk mewartakan Injil dan membaptis orang-orang dan menjadikan muridNya.
Dapat dipahami bahwa perintah ini adalah perintah untuk mewartakan dan
memberikan kesaksian agar orang-orang percaya dan mau mengikuti Yesus.
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Perintah ini tidak hanya berlaku bagi para rasul saja namun juga bagi setiap murid
Yesus yang percaya memiliki tugas pewartaan masing-masing.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengatakan tentang
pewartaannya sebagai berikut,
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk
memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika
aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikata aku melakukannya menurut
kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku
melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah
tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian
apalah upahku? Upahku ialah ini: bahwa aku boleh memberitakan Injil
tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pewarta
Injil (1 Kor. 9: 16-18).
Pewartaan Injil yang dikatakan oleh rasul Paulus menunjukan sebuah tugas yang
dijalankan bukan dengan kehendak sendiri namun kehendak dari Tuhan. Berawal
dari perjumpaannya dengan Kristus rasul Paulus kemudian mewartakan Injil dan
memberikan kesaksian akan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengatakan upah
sebagai seorang pewarta memang tidak banyak, bahkan pada kala itu dia justru
dikejar-kejar oleh orang Yahudi karena pewartaannya akan Yesus Kristus.
Yesus Kristus merupakan pewarta sejati bagi umat Katolik Dia adalah
sabda itu sendiri. Marcel Beding (1977:10) mengatakan,
kesaksian yang diberikan Kristus Tuhan mengenai dirinya sendiri dan
yang dikumpulkan oleh Santo Lukas di dalam Injilnya. Yesus mewartakan
dirinya secara langsung dan kemudian para rasul-Nya menulisnya dalam
Injil yang kemudian diwartakan dengan cara-cara mereka sendiri.
Melihat dari para rasul yang sudah menerima ajaran dari Yesus dan kemudian
mewartakan kembali kepada orang-orang dengan cara mereka sendiri bisa
menjadi contoh yang baik dalam pewartaan dewasa ini. Karena setiap orang
dewasa ini bisa mendapatkan pengajaran tentang Injil dari mana saja dan
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kemudian mereka bisa mewartakan kembali kepada orang lain dengan cara
mereka masing-masing dalam karya panggilan mereka.
C. Pewartaan iman dengan media sosial
1.

Media sosial sebagai peluang pewartaan dengan cara baru
Dewasa ini dengan adanya internet media sosial juga kemudian

berkembang dengan sangat pesat. Banyak yang ditawarkan oleh media sosial bagi
kehidupan manusia dalam bidang berbagi informasi dan komunikasi. Seperti yang
disampaikan oleh Komkat KWI dalam buku Hidup di Era Digital,
Kini sejak adanya internet, lahirlah era baru yaitu era digital. Dalam era
digital, komunikasi antarpribadi dikembangkan melalui jejaring sosial.
Media tidak lagi hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berbagi
informasi dan pengetahuan. Demikianlah media komunikasi berkembang
dengan pesatnya. Media digital bukanlah menjadi kebutuhan, tetapi telah
menjadi bagian dari kehidupan manusia (2015: 39).
Di era digital manusia diberikan kemudahan untuk bisa saling terhubung satu
dengan yang lain dengan bantuan jejaring sosial yang dihubungkan oleh internet.
Dengan internet yang menyokong media sosial informasi dan komunikasi juga
menjadi lebih cepat dan luas. Sehingga pada masa sekarang ini media sosial sudah
menjadi sebuah bagian penting dalam kehidupan manusia. Media sosial bisa
dibilang sudah menjadi sebuah alat yang setiap hari digunakan dan dimanfaatkan
oleh manusia untuk membantu pertukaran informasi dan komunikasi yang lebih
cepat dan luas. Dengan perkembangan ini media sosial juga bisa memberikan
peluang besar bagi Gereja juga umat Allah untuk mewartakan Injil dan membawa
wajah Kristus di masa kini.
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Media sebagai sebuah peluang sarana pewartaan yang baru memang sudah
tepat. Paus Benediktus XVI dalam pesannya pada hari komunikasi sedunia ke-44
pada tahun 16 Mei 2010 mengatakan.
Perkembangan dunia digital dan teknologi baru merupakan sumber daya
yang besar bagi manusia secara keseluruhan dan setiap individu sebagai
daya dorong untuk perjumpaan dan dialog. Akan tetapi perkembangan ini
juga memberikan peluang besar bagi orang beriman. Tidak ada pintu yang
dapat dan harus ditutup bagi setiap orang atas nama Kristus yang bangkit,
memiliki komitmen untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Media baru
ini memberikan kemungkinan pastoral yang baru dan kaya, mendorong
mereka untuk melibatkan diri ke dalam universalitas perutusan Gereja,
membangun persahabatan yang luas dan konkrit serta serta memberikan
kesaksian di dunia jaman kini tentang hidup baru berasal dari
mendengarkan Injil Yesus.
Paus melihat perkembangan teknologi dan media yang ada sebagai sebuah sarana
baru yang dapat membantu orang berkomunikasi secara lebih dekat. Dengan
perkembangan yang ada Gereja bisa lebih dekat lagi dengan umatnya dan bisa
lebih mudah untuk menyapa umatnya. Sehingga umat bisa merasa tersapa dan
bisa diteguhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warta Injil juga sekarang
bisa dibawa dan disampaikan kepada dunia dengan cara yang baru melalui media
sosial yang ada. Dengan demikian wajah Kristus yang baru juga bisa
diperkenalkan ke dunia yang dewasa ini sudah berkembang dengan pesat.
Dalam buku menjadi katekis handal di zaman sekarang romo Y. I.
Iswarahadi SJ (2018:203) mengatakan,
Kalau mau mau berziarah ke Lourdes, misalnya, orang –orang yang
berkultur internet tidak menggunakan internet untuk menemukan
informasi tentang Lourdes sebelum berangkat ke sana. Mereka justru
melakukan melakukan peziarahan virtual lewat website, mereka tidak
harus terbang secara fisik ke Prancis. Mereka hanya mendasarkan diri
pada relasi simbolis antara situs-situs di dunia virtual dan situs peziarahan
yang real di
dunia nyata. Melalui website mereka memperoleh
pengalaman pengalaman spiritual yang baru. Jadi, Yang Ilahi juga dialami
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lewat medium interaktif yang bersifat virtual atau yang bersifat audiovisual. Yang menarik, pengalaman religius ini mereka alami dalam
suasana santai lewat computer di rumah atau di kantor (Madya, 2018:203).
Melalui media yang ada orang-orang bisa mendapatkan apapun yang mereka mau
melalui internet. Dari internet orang tidak harus pergi secara langsung untuk
mencari informasi mereka bisa mencari di internet untuk menemukan informasi
yang mereka mau. Dari internet dengan bantuan media-media yang ada orang bisa
mengalami perjumpaan atau pengalaman spiritualitas sehingga media yang ada
sekarang ini bisa membantu orang untuk membagikan kesaksian tentang Allah.
2. Pewartaan menurut Ajaran Gereja
Gereja sendiri juga memberikan ruang tersendiri bagi pewartaan, bisa
dilihat baik dari susunan dewan Gereja memiliki tim kerja pewartaan. Tidak
hanya di lapangan saja namun melalui dokumen-dokumen Konsili Vatikan II
Gereja juga memberikan perhatian bagi pewartaan. Seperti dalam dokumen
Apostolicam Actuositatem

dikatakan, sesungguhnya mereka menjalankan

kerasulan awam dengan kegiatan mereka untuk mewartakan Injil dan demi
penyucian bersama (AA 2).

Dalam dokumen Apostolicam Actuositatem ini

ditegasan bahwa setiap orang memiliki tugas untuk mewartakan Injil. Mewartakan
Injil bukan hanya tugas dari kaum tertahbis saja namun juga tugas setiap warga
Gereja.
Dalam pesan Paus Benediktus XVI pada hari komunikasi sedunia ke-44
pada 16 Mei 2010 menyampaikan,
Tugas utama semua imam adalah mewartakan Yesus Kristus, Sabda Allah
yang inkarnasi dan mengkomunikasi rahmat penyelamatan-Nya melalui
sakraen-sakramen. Dihimpun dan dipanggil oleh sabda, Gereja menjadi
tanda dan sarana persekutuan yang Allah ciptakan dengan semua orang.
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Dari pesan paus ini setiap umat sebenarnya memiliki tugas untuk mewartakan
Yesus Kristus dalam panggilan mereka sehari-hari. Dengan sudah dipersatukan
oleh Allah maka setiap umat memiliki tugas mereka masing-masing untuk ikut
terlibat dalam mewartakan Kristus. Bukan hanya imam yang memiliki tugas dan
peran sebagai seorang pewarta, umat juga bisa mewartakan Kristus secara lebih
dekat.
Melalui pembaptisan, seseorang akan menerima tugas sebagai imam, nabi,
dan raja. Maka, dalam karya pelayanan dan pewartaan, kaum awam juga
mengemban hal yang sama. Seperti yang ada dalam dokumen Apostolicam
Actuositatem,
Karena berperan serta dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja,
kaum awam berperan aktif dalam kehidupan dan kegiatan Gereja. Di
dalam jemaat-jemaat gerejawi, kegiatan mereka sedemikian perlu sehingga
tanpa kegiatan itu, kerasulan para Gembala sendiri kebanyakan tidak dapat
memperbuahkan hasil yang sepenuhnya. Sebab seperti kaum pria dan
wanita yang membantu Paulus dalam pewartaan Injil, begitu pula para
awam, yang berjiwa kerasulan sejati, melengkapi apa yang kurang pada
saudara-saudara mereka, dan menyegarkan semangat para gembala
maupun umat beriman lainnya (AA 10).

Dalam dokumen ini dikatakan bahwa kaum awam juga memiliki tugas
yang sama dalam pelayanan mereka yaitu menjadi Imam, Nabi, dan Raja. Tiga
tugas itu merupakan tugas yang dahulu diemban oleh Yesus sendiri dan sekarang
menjadi tugas umat Katolik baik awam maupun tertahbis. Sehingga perlu disadari
bahwa kaum awam juga mengemban tugas untuk mewartakan Injil mulai dari
ketika mereka dibaptis.
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Setiap kaum awam yang telah dibaptis memiliki tugas mereka yang harus
dilaksanakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mewartakan bukan hanya
membagikan apa yang ada dalam kitab suci namun juga pengalaman hidup
(kesaksian iman) kepada semua orang
3.

Pewartaan jaman sekarang
Melihat dari Kitab Suci dahulu pertama kali Yesus mewartakan tentang

Kerajaan Allah dengan cara mengajar dari kota ke kota dari rumah satu ke rumah
yang lain. Demikian pula dengan para rasul mewartakan Injil dan memberikan
kesaksian akan Yesus Kristus dengan cara mengajar dari kota satu ke kota yang
lain. Pada saat rasul Paulus mewartakan dia sudah mulai memanfaatkan surat
sebagai sarana pewartaannya sehingga dia tidak perlu datang ke setiap kota.
Dalam buku Pewartaan Injil Kepada Bangsa-bangsa dikatakan bagaimana Yesus
mewartakan Injil,
Berkeliling dari kota ke kota, berkotbah kepada orang-orang yang paling
miskin dan seringkali merupakan orang-orang yang paling mudah
menerima tentang kabar gembira pemenuhan janji-janji dan tentang
perjanjian yang diberikan Allah merupakan tugas yang oleh Yesus
dinyatakan bahwa untuk itulah dia telah diutus Bapa (Beding, 1977:10).

Dalam buku Pewartaan Injil Kepada Bangsa-bangsa (Beding, 1977:10)
disampaikan bagaimana dahulu Yesus mewartakan Injil dengan berjalan dari kota
ke kota dan mengajar di setiap kota yang Ia singgahi. Kala itu pewartaan adalah
dengan cara verbal dengan duduk dan mengajar orang-orang. Terkadang juga
Yesus membuat mujizat-mujizat untuk membuat orang-orang percaya. Kemudian
setelah kenaikan Yesus para rasul mewartakan Injil dengan cara mereka masingmasing dan kemudian terus berkembang.
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Pada hari komunikasi sedunia ke-44 Paus Benediktus XVI berpesan,
Menggunakan teknologi komunikasi baru merupakan hal yang perlu
dilakukan dalam menjawab secara tepat tantangan-tantangan yang
disarankan kaum muda di tengah pergeseran budaya masa kini. Dengan
menggunakan teknologi komunikasi baru, para imam dapat
memperkenalkan kehidupan menggereja kepada umat dan membantu
orang-orang jaman sekarang menemukan wajah Kristus.
Dalam pesan tersebut Paus menyuruh para imam untuk mau menggunakan
teknologi yang ada guna mewartakan Injil juga membawa wajah Kristus yang
baru ke hadapan umat secara lebih dekat dan lebih intim. Pesan ini juga menjawab
dari saran para kaum muda yang dewasa ini berhadapan dengan perkembangan
budaya yang ada. Dengan menggunakan media komunikasi yang ada dewasa ini
maka Gereja juga dapat menghadirkan wajah Kristus di dunia secara lebih segar.
Dalam masa sekarang ini sudah banyak teknologi yang bisa digunakan
sebagai media untuk pewartaan. Bahkan Gereja sendiri sudah ikut menggunakan
media yang ada untuk proses pewartaan juga untuk menghadirkan Kristus kepada
umat secara lebih dekat dan nyata. Dalam buku Iman Katolik dikatakan,
Dalam pewartaan dewasa ini alat-alat komunikasi mempunyai tempat yang
istimewa. Alat-alat komunikasi, seperti media cetak, film, radio, televisi,
dan sebagainya, oleh Konsili Vatikan II diakui sebagai penemuan
teknologi modern “yang membuka peluang-peluang baru untuk
menyalurkan dengan lancar segala macam berita, gagasan, dan pedoman”
(KWI,2015:390)
Dalam buku Iman Katolik ini mengatakan bahwa pewartaan pada masa sekarang
ini memang mendapatkan bantuan dari alat-alat komunikasi. Melihat dari
kenyataan sehari-hari ketika sudah banyak orang yang menggunakan teknologi
komunikasi dan sosial media. Orang –orang mulai bisa saling berbagi secara lebih
dekat, saling membagikan informasi, berita, dan pengalaman hidup. Dengan
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kenyataan sekarang ini maka penggunaan media memiliki peluang sebagai sarana
pewartaan yang baru yang bisa membantu proses pewartaan secara lebih dekat.
4. Peran Serta Umat dalam Pewartaan Injil
Mewartakan kabar gembira merupakan tugas bagi setiap umat Katolik di
mana saja mereka berada. Dalam tugas pewartaan semua umat memiliki tugas
masing-masing sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Umat sebagai
awam mereka tergabung dalam keanggotaan masyarakat secara luas sehingga
mereka lebih bisa mendalami pengalaman-pengalaman hidup secara lebih
mendalam. Dalam dokumen Apostolicam Actuositatem memberikan penegasan
tentang tugas awam untuk mewartakan,
Sedangkan kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan
rajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segenap Umat
Allah dalam gereja dan di dunia. Sesungguhnya mereka menjalankan
kerasulan awam dengan kegiatan mereka untuk mewartakan Injil dan demi
penyucian sesama, pun untuk meresapi dan menyempurnakan tata-dunia
dengan semangat Injil, sehingga dalam tata-hidup itu kegiatan mereka
merupakan kesaksian akan Kristus yang jelas, dan mengabdi kepada
keselamatan umat manusia (AA 2).
Dari dokumen Apostolicam Actuositatem ditegaskan bahwa para awam memiliki
tugas yang penting dalam mewartakan, karena kedekatan mereka satu dengan
yang lain. Tugas pewartaan mereka ini dapat dijalankan dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Dibantu dengan perkembangan teknologi dan media yang ada akan
sangat memudahkan umat dalam tugas pewartaannya.
Umat yang ada sekarang ini pun sudah menggunakan media sosial dan
teknologi sebagai sarana untuk pewartaan. Media sosial whatsapp juga bisa
membantu dalam proses pewartaan sekarang ini. Dengan menggunakan Whatsapp
umat dapat berkomunikasi lebih dekat dan lebih intim, sehingga pengalaman
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rohani yang ada dapat dibagikan secara mudah. Kesaksian juga dapat dibagikan
baik dalam bentuk video maupun audio atau pesan teks.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh
pengetahuan yang mendalam mengenai Manfaat Penggunaan Media Sosial
Whatsapp dalam Pewartaan Iman Bagi Umat di Lingkungan Santo Tarsisius
Sidomulyo Paroki Santo Yoseph Medari. Pada bagian ini penulis akan
menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu, responden penelitian, teknik dan
instrumen pengumpulan data, teknik keabsahan data, objektivitas data, dan teknik
analisis data.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
naturalistik.

Menurut

mendefinisikan

Bogdan

metodologi

dan

kualitatif

Taylor

dalam

sebagai

Moleong

prosedur

(2012:

penelitian

4)

yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan berupa perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dengan demikian
penelitian yang dilakukan penulis dapat benar-benar melihat kenyataan yang ada
di lapangan.
Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2012: 5) menegaskan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya
dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
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Melalui penelitian kualitatif ini penulis dapat melakukan penelitian dengan
mendalam sehingga benar-benar dapat melihat fenomena-fenomena yang ada
dewasa ini di tengah masyarakat dan kemudian dijabarkan secara deskriptif.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode fenomenologi untuk
melihat seberapa besar manfaat media sosial Whatsapp dalam pewartaan iman
bagi umat di Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo Paroki Santo Yoseph
Medari. Istilah fenomologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk
menunjukkan pada pengalaman sebjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang
ditemui (Moleong, 2012: 14). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan
pengalaman yang dialami oleh individu dalam beberapa peristiwa yang sudah
terjadi.

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1.

Mengetahui sejauh mana pemahaman umat Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo mengenai pengertian media sosial.

2.

Mengetahui pemahaman umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
mengenai pengertian media sosial whatsapp.

3.

Mengetahui bagaimana proses pewartaan iman yang terjadi dewasa ini di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.

4.

Menggambarkan peran media sosial whatsapp dalam pewartaan iman di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.
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C. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dalam kurun waktu satu
bulan, yakni pada bulan Februari 2019. Pengambilan waktu ini
berdasarkan pertimbangan penulis.
2. Tempat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di lingkungan
Santo Tarsisius Sidomulyo paroki Santo Yoseph Medari. Karena di
lingkungan ini umat sudah banyak memanfaatkan dan menggunakan
media sosial whatsapp dalam kehidupan mereka.

D. Responden Penelitian
Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan
terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Sebagai manusia ia
bersifat interaktif terhadap orang dan lingkungannya (Moleong, 2012: 169).
Informan ditentukan dengan teknik snowball sampling. Informan dipilih dan
ditentukan berdasarkan informasi sebelumnya tanpa menentukan jumlah
secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang
diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian
dianggap sudah memadai.
Responden dalam penelitian ini adalah beberapa umat yang
merupakan pengurus lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo. Mereka dipilih
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karena dinilai dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan yang
diharapkan penulis.
E. Pertanyaan Wawancara
1. Apakah media sosial itu?
2. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan media sosial Whatsapp?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang media sosial Whatsapp sekarang
ini?
4. Apa sajakah kegunaan atau manfaat media sosial Whatsapp?
5. Menurut bapak/ibu bagaimanakah proses pewartaan yang berjalan
sekarang ini?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan pewartaan menggunakan media
sosial?
7. Apakah media sosial Whatsapp dapat digunakan sebagai sarana
pewartaan? Mengapa?
8. Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan?
9. Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat
persaudaraan antar umat?
10. Apa usulan bapak/ibu/saudari terhadap penggunaan media sosial
Whatsapp dalam pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
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F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan jenis metode studi dokumen. Dengan menggunakan metode
studi dokumen diharapkan penulis mendapatkan data-data lain yang dapat
memperkaya informasi. Guba dan Lincoln (Moleong, 2012: 216)
mendefinisikan sebagai berikut, Record adalah setiap pernyataan tertulis
yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian
suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan
tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena
adanya permintaan seorang penyidik.
Dengan

menggunakan

dokumen

diharapkan

penulis

akan

mendapatkan data yang akurat mengenai data tertulis, foto, atau juga data
statistic yang akan dipakai dalam penelitian.
Selain studi dokumen penulis juga menggunakan pengamatan
lapangan. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati
sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kajadian sebagaimana yang
terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2012:174). Dengan metode
pengamatan penulis akan bisa melihat secara langsung realitas yang
terjadi di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sehingga data yang
didaptakna akan benar-benar sesuai dengan kenyataan di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo.
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Kemudian metode yang terakhir yang penulis gunakan adalah
metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186). Dengan
metode wawancara ini diharapkan penulis bisa memperoleh data yang
mendalam dari narasumber sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.
Wawancara akan dilakukan kepada umat yang tergabung dalam
kepengurusan di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo paroki St. Yoseph
Medari Sleman Yogyakarta.

2. Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2012: 157) dijelaskan
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam
kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat sarana dokumentasi
berupa alat rekam guna membantu penulis dalam mengumpulkan data
yang dibutuhkan selama penelitian.
G. Teknik Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan
teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat
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kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan
(dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2012: 324).
Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

kriteria

kepercayaan

(credibility). Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri
sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai;
kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan
jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti
(Moleong, 2012:324).

H. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain (Moleong, 2012:248).
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai dilakukan analisis terhadap jawaban responden.
Aktivitas dalam analisis data antara lain:
1.

Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi membantu peneliti untuk memperoleh
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2014:338).
2.

Penyajian Data
Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan penyajian data berupa teks yang

bersifat naratif. Dan memaparkan data, maka akan mempermudah peneliti untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa
yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2014:341).
3.

Verifikasi
Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:345) menyebutkan ahwa

langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih dapat
berubah bila tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung pengumpulan data.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN TINDAK LANJUT

A. Hasil Penelitian
Pada bagian ini penulis memaparkan hasil penelitian dengan metode
wawancara. Penelitian ini melibatkan beberapa responden yang sudah diambil
secara acak yakni pengurus lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo paroki Santo
Yoseph Medari Yogyakarta. Hasil penelitian ini merupakan hasil dari jawaban
yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa responden.
1. Profil paroki dan lingkungan
a. Sejarah Singkat Paroki St. Yoseph Medari
Mengambil dari buku Narasi 85 Tahun Paroki Santo Yoseph Medari
memaparkan sejarah paroki St. Yoseph Medari sebagai berikut, dimulai pada
bulan Juni 1922 diselenggarakan Misa Kudus setiap dua minggu sekali di Gedung
Societet Medari, yang lebih dikenal sebagai “Kamar Bola(h)”.Pada mulanya umat
masih sedikit (sekitar 20 orang) yang sebagian besar adalah orang yang bekerja di
Pabrik Gula Medari, hanya sebagian kecil dari pribumi. Yang sejak awal
melayani, menangani, dan mengawasi Gereja Medari adalah Romo Van
Driessche, SJ. (1917 – 1925) dari Kotabaru, Yogyakarta.
Pada tahun 1925 jumlah umat berkembang (lebih dari 250 orang) dan tidak
hanya berasal Medari dan sekitarnya, tetapi juga ada yang berasal dari tempat
yang jauh. Mereka berbondong-bondong hanya dengan berjalan kaki untuk
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mengikuti Misa Kudus di Medari. Karena dirasakan Kamar Bola tersebut tidak
mencukupi lagi untuk menampung umat, maka dibangunlah gedung gereja di
Dusun Murangan yang dimulai pada tahun 1925 dan selesai dibangun serta
diresmikan dan diberkati pada tanggal 23 Oktober 1927 oleh Romo Van Velsen,
SJ., Vikaris Apostolik Batavia. Umat yang datang untuk Misa, kalau ditanyai
orang mau ke mana, selalu menjawab: “Badhe kempalan dhateng Medari”,
walaupun gereja sudah berada di Dusun Murangan. Karena sudah terbiasa
menjawab demikian maka untuk seterusnya gereja tersebut lebih dikenal sebagai
Gereja Medari, dengan Santo Pelindung yang dipilih oleh Romo Fransiskus
Strater, SJ. adalah Santo Yoseph.
b.

Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo terletak di sebelah utara paroki

Santo Yoseph Medari. Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo ini sendiri berada
di wilayah I Paroki Santo Yoseph Medari yang menaungi sebanyak tujuh
perkampungan. Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo memiliki umat sebanyak
114 jiwa. Sejarah lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo sendiri bermula dari
Mbah Amad Rejo yang merupakan orang katolik pertama di desa Kalirase (salah
satu perkampungan di lingkungan Santo Tarsisisu Sidomulyo) yang kemudian
menjadi seorang pewarta kabar gembira pada calon baptis dewasa di lingkungan
Sidomulyo.
2.

Profil Responden
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Responden 1 – dengan inisial KWU, adalah salah satu pengurus OMK di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.
Responden 2 – dengan inisial AES, merupakan salah satu pengurus Lingkungan
St. Tarsisius Sidomulyo.
Responden 3 – dengan inisial FS, merupakan Ketua Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo.
Responden 4 – dengan inisial FRD, merupakan OMK yang terlibat dalam
kepengurusan di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.
Responden 5 – dengan inisial CS, merupakan salah satu pengurus Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo.
Responden 6 – dengan inisial HN, Merupakan salah satu pengurus Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo.
Responden 7 – dengan inisial SS, merupakan salah satu pengurus Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo.
3.

Hasil Wawancara
Pada bagian ini penulis menyajikan jawaban atau tanggapan dari

responden tentang bagaimana manfaat penggunaan media sosial Whatsapp
sebagai sarana pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.
Untuk mendapatkan tanggapan tentang hal tersebut maka penulis sudah
menyiapkan beberapa pertanyaan kunci yang dapat dijawab oleh responden. Pada
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bagian ini penulis memberikan beberapa pertanyaan guna mendapatkan tanggapan
yang komprehensif tentang sejauh mana umat di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo mengenal media sosial beserta peluang yang dapat dimanfaatkan
dengan media sosial tersebut.
a. Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
Responden 1 menjawab dengan singkat
Media sosial itu kalau menurut saya itu adalah sebuah alat yang menjadi
perantara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya sudah
menggunakan media sosial sejak 2017 mas. (Wawancara R1, 11 Februari
2019)
Responden 2
Media sosial menurut saya adalah media yang bisa digunakan untuk
komunikasi dan informasi yang menggunakan atau melalui internet. Kalau
saya menggunakan media sosial sejak 2016. (Wawancara R2, 20 Februari
2019)
Responden 3 memberikan jawaban sebagai berikut
Alat moderen yang berfungsi untuk membantu komunikasi dan
membagikan informasi yang dimiliki secara lebih cepat, seperti contohnya
Handphone dan lain-lainnya. [wawancara R3, 2 Maret 2019]
Responden 4 menjawab dengan yakin
Media sosial menurutku adalah media online (daring) yang digunakan
sebagai sarana untuk membantu pergaulan sosial secara online di internet.
Yang memungkinkan kita untuk bisa tetap bergaul meski dengan orang
yang jauh selama ada jaringan internet. Aku udah pake media sosial sejak
kelas 2 SMK berarti kira-kira sejak tahun 2015 sampai sekarang.
[wawancara R4, 13 Maret 2019]
Responden 5 memberikan jawaban
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Media sosial merupakan alat komunikasi yang nggak dibatasi baik jarak
maupun waktu, karena kita bisa menggunakannya setiap saat kapan pun
kita mau. Selama orang yang kita hubungi juga bisa berkomunikasi
dengan kita. Saya menggunakan media sosial sejak kurang lebih 14 tahun
yang lalu (2004). [wawancara R5, 20 Maret 2019]
Responden 6 menjawab
Menurut saya media sosial adalah sebuah sarana untuk mengadakan
komunikasi dan menerima informasi yang aktual dari segala penjuru.
Karena dengan sarana ini semua orang bisa saling berkomunikasi dan
membagikan informasi yang diperoeh dari berbagai tempat dengan orang
lain kapan pun dan di mana pun. Saya sudah menggunakan media sosial
sejak 2017. [wawancara R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 menjawab
Media sosial adalah sarana untuk menjadi menjalin komunikasi, dengan
menggunakan media sosial komunikasi akan lebih mudah karena banyak
yang menggunakan media sosial juga. Saya menggunakan media sosial
sejak tahun 2017. [wawancara R7, 3 April 2019]
b. Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
Responden 1 menjawab dengan yakin
Menurut saya sebenarnya ya Whatsapp itu media komunikasi yang baik
karena bisa memberikan berbagai manfaat dan membantu kehidupan kita,
hanya saja terkadang penggunanya yang kadang-kadang membuat aplikasi
Whatsapp ini jadi buruk dengan menyebarkan informasi palsu atau kabar
bohong misalnya. Makanya pengguna juga harus cerdas dalam
menggunakan media ini sehingga bisa menyaring mana yang baik
dibagikan dan mana yang tidak sehingga semua bisa berjalan baik.
[Wawancara R1, 11 Februari 2019]
Responden 2 menjawab dengan singkat
Menurut saya Whatsapp adalah aplikasi yang cukup baik, karena
memberikan banyak sekali manfaat terutama untuk berkomunikasi.
Responden 3 memberikan jawaban. [Wawancara R2, 20 Februari 2019]
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Aplikasi ini sangat membantu hubungan antara pengguna secara cepat.
Hanya tinggal memencet tombol atau layar pada ponsel saja kita bisa
langsung berkomunikasi dengan orang yang kita inginkan meski tidak
bertemu secara langsung. Apalagi sekarang ini sudah banyak pengguna
atau pelanggan chanel ini, sehingga kita tidak perlu repot lagi dalam
mencari media komunikasi. [wawancara R3, 2 Maret 2019]

Responden 4 menjawab
Penggunaan Whatsapp saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena
dari jarak jauh kita tidak hanya bisa berkomunikasi melalui suara saja
namun orang lain tetap dapat melihat wajah kita dengan menggunakan
video call, kemudian kita dapat mengirim pesan, gambar, file dan masih
banyak lagi yang lainnya. [wawancara R4, 13 Maret 2019]
Responden 5 memberikan jawaban
Media sosial Whatsapp disamping gratis juga bisa mempererat
persaudaraan, itu karena Whatsapp memberikan fitur di mana kita bisa
membuat group dengan orang lain atau pengguna lain. Dengan demikian
banyak orang disatukan dalam sebuah tempat atau wadah. [wawancara R5,
20 Maret 2019]
Responden 6 menjawab demikian
Penggunaan media sosial Whatsapp saat ini jika digunakan secara positif
sangat besar manfaatnya. Bisa lebih mempererat persaudaraan, menambah
wawasan dengan informasi yang saling dibagikan antar pengguna, dan lain
sebagainya. Namun jika digunakan dalam hal-hal yang negatif akan
merugikan semuanya. Seperti dengan menyebarkan hoax atau kabar
bohong dan banyak orang yang percaya maka media sosial Whatsapp
justru akan membawa dampak yang negatif. [wawancara R6, 31 Maret
2019]
Responden 7 menjawab
Berita yang disampaikan banyak yang positif tetapi juga banyak yang
negatif. Media soisal Whatsapp sangat membantu dalam penyampaian
berbagai informasi namun dalam informasi namun tak jarang informasi
yang disampaikan bukan informasi yang positif dan bisa membawa
dampak buruk bagi pembacanya. [wawancara R7, 3 April 2019]
c. Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
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Responden 1 menjawab
Menurut saya manfaat utama dari Whatsapp ini ya sebagai alat yang
memudahkan komunikasi jarak jauh. Ya sekarang kita bisa saling
berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita tanpa harus
ketemu langsung kan. Manfaat lainnya menurut saya adalah ya ini bisa jadi
alat untuk mempermudah ketika menyampaikan informasi mas.
[Wawancara R1, 11 Februari 2019]
Responden 2 memberikan jawaban
Kalau manfaat Whatsapp sendiri menurut saya adalah memudahkan
bertukar informasi bergambar atau menggunakan media dan bisa
berkomunikasi bergambar juga. Jadi kita bisa saling membagikan
informasi bukan hanya dalam bentuk teks atau tulisan saja namun juga
dalam bentuk gambar atau juga bentuk lainnya seperti juga dengan video.
Juga kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan suara namun kita juga
bisa seolah berhadapan secara langsung. [Wawancara R2, 20 Februari
2019]
Responden 3 menjawab
Lebih murah, karena kita hanya perlu memiliki kuota internet dan jaringan
internet saja tidak seperti ketika mengirimkan SMS selalu membayar
dengan pulsa dan ketika kita menelfon secara langsung akan lebih mahal.
Cepat sampai ke objek, ketika kita mengirim pesan selagi kita terhubung
dengan internet kita bisa mengirim pesan dengan cepat tidak ada pending
seperti SMS. Objek tak terbatas, kita bisa mengirim tidak hanya pesan teks
namun juga bisa mengirim file media lain. Mudah cara penggunaannya,
tidak mudah trouble seperti ketika harus mengirim sms misalnya.
[wawancara R3, 2 Maret 2019]
Responden 4 menjawab
Yang pertama menurut saya adalah dapat mengirim pesan gambar, video,
file, juga suara. Jadi media sosial Whatsapp ini memiliki fungsi yang
sangat baik karena pesan yang kita kirim sekarang tidak hanya berupa
tulisan saja. Yang ke dua kita sekarang kalo mau ngobrol dengan orang
lain kita juga dapat bertatap muka langsung dengan video call. Sehingga
kita bisa merasa lebih dekat seolah bertemu langsung. Yang ke tiga tentu
komunikasi kita akan jadi lebih mudah dengan orang lain, sekarang hanya
dengan satu aplikasi saja kita bisa berkomunikasi bahkan sampai bertatap
muka dengan orang lain yang jauh prosesnya pun juga sangat mudah.
[wawancara R4, 13 Maret 2019]
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Responden 5
Menurut saya yang pertama, mempererat persaudaraan dengan adanya
group, karena di dalam sebuah group kita akan langsung bertemu dengan
banyak orang sehingga akan menjadi semakin dekat. Yang ke dua
informasi cepat sampai ke tujuan dan menyebar ke banyak orang terutama
yang ada di dalam group Whatsapp, dengan adanya group kita tidak pelu
mengirimkan informasi yang kita miliki kepengguna lain satu persatu kita
tinggal bagikan dalam group saja semua anggota bisa membaca dan
membagikan ke yang lainnya, Yang ke tiga bisa mendapatkan informasi
dari pihak yang lain dengan lebih cepat, hampir sama dengan yang nomor
dua kita bisa berbagi informasi dengan lebih cepat demikian pula dengan
sebaliknya kita bisa mendapatkan informasi secara lebih cepat karena ada
banyak anggota di dalam group. [wawancara R5, 20 Maret 2019]
Responden 6 menjawab
Untuk manfaat media sosial Whatsapp menurut saya yang pertama lebih
praktis dalam penggunaannya karena cukup dengan satu media sosial kita
bisa berkomunikasi dengan bermacam cara bisa telepon, chatting, video
call, dan lainnya. Penggunaannya pun cukup mudah karena hampir sama
dengan komunikasi menggunakan telepon biasa seperti mengirim sms atau
telepon. Biaya penggunaan juga murah, tidak seperti ketika telepon dengan
nomor biasa akan memakan biaya pulsa yang cukup besar namun dengan
media sosial Whatsapp kita bisa melakukannya secara geratis selama
memiliki kuota dan jaringan internet. Whatsapp juga bisa digunakan untuk
membuat group chat yang bisa menampung dan menjadikan satu beberapa
orang dalam satu aplikasi. [wawancara R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 memberikan jawabn
Media sosial Whatsapp dapat membantu kita menyampaikan dan
membegikan informasi secara lebih cepat. Tidak seperti dulu ketika ada
suatu kegiatan atau ada informasi penting kita harus datang ke rumah umat
satu persatu dan memberitahukan secara langsung, sekarang dengan media
sosial Whatsapp kita hanya tinggal menelpon atau mengirim pesan teks
untuk membagikan informasi. Sehingga denganWhatsapp kita juga bisa
menghemat biaya transportasi. [wawancara R7, 3 April 2019]
d. Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan?
Responden 1 menjawab
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Menurut saya ya mas, pewartaan yang ada sekarang ini itu terlalu berteletele. Tidak langsung saja pada intinya sehingga jadinya ya bosenin gitu,
karena isinya juga gitu-gitu aja. Mungkin juga butuh diselingi atau di
tambahkan dengan cara-cara baru biar lebih segar dikit. [Wawancara R1,
11 Februari 2019]

Responden 2 menjawab
Menurut saya untuk proses pewartaan sekarang ini berjalan biasa saja, ya
seperti biasanya pewarta atau pendamping menyampaikan materi
kemudian umat sharing dan nanti diteguhkan oleh pendamping.
[Wawancara R2, 20 Februari 2019]

Responden 3 menjawab
Whatsapp sangat membantu dalam menyebarkan informasi pewartaan
iman kepada umat atau komunitas, karena sekali kita membagikan
informasi maka semua anggota group bisa membaca dan menerimanya.
Membuat group atau kelompok sangat efektif dan cepat dalam
menyampaikan kabar suka cita dalam Whatsapp, karena kita hanya perlu
membagikannya di satu tempat saja dan tidak perlu satu persatu. Dalam
menyampaikan kabar suka cita (baik) materi bahan pewartaan bisa diambil
melalui internet contoh E Katolik atau konten yang masuk dengan
seleksi/filter agar yang memotivasi, untik hidup lebih baik dan semakin
mendalam dalam mengikuti Kristus. [wawancara R3, 2 Maret 2019]

Responden 4 memberikan jawaban sebagai berikut
Proses pewartaan yang berjalan itu dengan tata cara sarasehan. Disaat
sarasehan ada banyak tema dan materi yang dibahas, sesuai dengan jadwal
atau buku panduan yang ada bisa juga dengan mengikuti tema bacaan injil
yang diambil. Sehingga penyampaian materinya dilakukan secara
langsung dan juga dengan memberikan banyak contoh-contoh konkret.
[wawancara R4, 13 Maret 2019]

Responden 5 memberikan jawaban
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Pewartaan yang sekarang ini terjadi di tempat saya lebih banyak dengan
cara tatap muka. Materi yang diberikan bagus karena bahan pewartaan
sudah dibahas sama romo-romo di keuskupan jadi tinggal
mengembangkan saja dari buku panduan yang sudah ada. Kalo dari segi
pendampingnya ada yang sudah bagus karena sudah benar-benar
mempersiapkan materinya, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang
kurang bisa mengembangkan. [wawancara R5, 20 Maret 2019]

Responden 6 menjawab sebagai berikut
Proses pewartaan yang sekarang ini berjalan di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo sudah berjalan dengan lancar. Materi pendalaman iman sudah
bisa dikembangkan oleh pemandu sehingga tidak hanya terfokus dari buku
panduan saja. Juga untuk penyampaian dari pemandu sendiri sudah banyak
variasi sehingga memberikan pengalaman pendalaman iman yang tidak
membosankan dan tidak hanya berpusat pada pemandu. [wawancara R6,
31 Maret 2019]

Responden 7 memberikan jawaban
Proses pewartaan yang sekarang ini berlangsung sudah berjalan dengan
baik dan lancar. Untuk materi pendalaman iman sendiri tidak hanya
terpaku dengan materi yang sudah ada saja namun sudah diperluas dan
dikembangkan dengan baik, sehingga buku panduan yang ada hanya
sebagai pedoman saja. Dengan demikian apa yang disampaikan dalam
pendalaman iman akan menjadi relevan dan lebih mengena dengan
keadaan dan kebutuhan umat. [wawancara R7, 3 April 2019]

e. Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
Responden 1 menjawab
Menurut saya ya mas pewartaan dengan menggunakan media sosial itu
kurang efektif. Karena ya cuma dibaca gitu aja dan gak terlalu mengena.
Karena kadang sih orang males buat baca renungan yang panjang banget
kalo tidak ya Cuma buat bahan bacaan aja gak lebih. [Wawancara R1, 11
Februari 2019]
Responden 2 memberikan jawaban
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Ya bagus saja sih mas selama semua bisa memahami dan mengikuti apa
yang diwartakan dengan baik. Karena masing-masing orang memiliki
pandangan mereka masing-masing. Kadang kita membagikan renungan
harian di group Whatsapp justru dianggap mengganggu atau menuhmenuhin group saja. [Wawancara R2, 20 Februari 2019]

Responden 3 memberikan jawaban
Sesuai jawaban nomor empat dengan alasan pewartaan jaman sekarang
kalau sarana awam atau manula tidak optimal baik waktu kesempatan,
bahan atau materi serta energi yang dibutuhkan walaupun pewartaan
secara tatap muka tetaplah sangat penting. [wawancara R3, 2 Maret 2019]
Responden 4 memberikan jawaban
Pewartaan dengan media sosial di sisi lain sangat baik karena kita jadi
lebih mengerti banyak hal. Bisa lewat gambar, tulisan maupun suara dari
media social itu sendiri. Whatsapp bisa digunakan untuk pewartaan iman
karena lewat Whatsapp kita bisa saling membagikan informasi atau
pelajaran dengan mudah dan cepat. [wawancara R4, 13 Maret 2019]
Responden 5 memberikan jawaban
Pewartaan iman dengan media sosial bagus asal tidak menyimpang dari
sumber atau injil. Karena terkadang apa yang dibagikan justru melenceng
dari tujuan group. Media sosial Whatsapp juga dapat digunakan sebagai
sarana pewartaan karena lebih efektif, setiap orang bisa mengaksesnya dan
menggunakannya. [wawancara R5, 20 Maret 2019]
Responden 6 memberikan jawaban
Pewartaan dengan menggunakan medsos saya setuju, karena Whatsapp
dapat sebagai sarana pewartaan iman karena, Yang pertama dengan
Whatsapp kita bisa membagikan renungan atau berita suka cita dari
aplikasi kitab suci lainnya. Yang kedua dengan Whatsapp menjadi lebih
menarik, karena pewartaan iman tidak melulu seperti sarasehan yang kita
duduk dan sharing tetapi juga dengan cara yang lebih baru. Yang ketiga
banyak sekarang materi – materi pewartaan yang bisa dikirim lewat
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Whatsapp, sehingga semua umat bisa mendalaminya kembali secara lebih
personal. [wawancara R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 menjawab
Pewartaan menggunakan media sosial itu bagus. Whatsapp dapat
digunakan untuk media pewartaan, karena dapat menjangkau banyak
sasaran. Jadi dengan Whatsapp kita bisa membagikan warta iman kepada
siapapun selama kita memiliki kontak mereka. Tidak seperti sarasehan kita
hanya bisa memberikan pewartaan iman kepada umat yang hadir di situ
saja. [wawancara R7, 3 April 2019]
f. Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses pewartaan
iman?
Responden 1 menjawab
Menurut saya mas, kalo Whatsapp dipakai untuk pewartaan kurang bagus
sih. Soalnya kan kalo kita menggunakan komunikasi tidak langsung bisa
jadi nanti malah menimbulkan salah tafsir mas. Kan penerimaan setiap
orang berbeda-beda sehingga orang akan menafsirkan apa yang ada
dipikirannya saja. [Wawancara R1, 11 Februari 2019]
Responden 2 memberikan jawaban
Bisa mas, karena dengan Whatsapp informasi bisa dibagikan dengan cepat,
mudah, komplit, dan murah. Kan kalo pakai Whatsapp kita bisa mengirim
file video, gambar dan lain-lain. Jadinya ya bisa saja jika Whatsapp dapat
membantu proses pewartaan iman sekarang ini. [Wawancara R2, 20
Februari 2019]
Responden 3 menjawab
Sangat membantu karena, Kesempatan menyampaikan pewartaan iman
lebih fleksibel, kita bisa membagikan pewartaan kapan saja, di mana saja,
dan ke siapa saja, dapat dengan mudah dilakukan. Walaupun tingkat
respon penerima kabar baik tidak bisa diprediksi optimalnya. Kadang ada
yang bisa menerima dengan baik dan bisa menjadi inspirasi kadang juga
ada yang bingung ini apa kok disharekan ke group. [wawancara R3, 2
Maret 2019]
Responden 4 memberikan jawaban
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Lewat Whatsapp kita tidak hanya dibantu dalam proses komunikasi namun
juga bisa kita gunakan untuk berbagi informasi tentang Injil, doa, dan
masih banyak hal lagi, jadi Whatsapp tidak hanya untuk Chatting saja tapi
bisa juga untuk membangun solidaritas, seperti ketika ada yang meninggal
atau sakit kita bisa membagikan informasi ke dalam group sehingga orang
lain bisa tahu dengan demikian umat lain bisa datang untuk
menyampaikan rasa solidaritas kepada sesama yang membutuhkan.
Bukankah dengan demikian kita juga mewujudnyatakan iman kita.
[wawancara R4, 13 Maret 2019]

Responden 5 menajawab
Biasa, karena orang yang gak ada waktu untuk datang di acara pendalaman
iman pun kalo di Whatsapp ada pendalman iman bisa membacanya di HP.
Karena sekarang ini hampir semua orang memiliki HP dan Whatsapp
sehingga berbagi informasi dengan orang lain sangat mudah. Dengan kita
membagikan pewartaan iman dalam group Whatsapp orang yang
membuka chat dalam group pasti akan membacanya. [wawancara R5, 20
Maret 2019]
Responden 6 menjawab
Medsos Whatsapp dapat membantu proses pewartaan iman, karena kalau
kita sering membaca apa yang diwartakan kita selalu ingat. Jadi kita tidak
hanya duduk dan mendengarkan saja namun kita juga bisa membaca
kembali apa yang sudah diwartakan sehingga kita bisa lebih memahami
secara lebih mendalam lagi. Juga ada keinginan untuk selalu membaca halhal yang ada dalam pewartaan iman. [wawancara R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 memberikan jawaban
Whatsapp dapat membantu banyak orang mewartakan iman karena dengan
membaca apa yang diwartakan di dalam Whatsapp kita dapat
merenungkannya sehingga akan memperkaya pengetahuan tentang iman.
Bisa juga dengan kita membagikan kesaksian iman yang kita alami dengan
orang lain melalui Whatsapp dapat meberikan inspirasi kepada orang
tersebut. [wawancara R7, 3 April 2019]
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g. Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
Responden 1 menjawab
Menurut saya tidak mas. Karena saat ada penyebaran informasi di dalam
sebuah group hanya ada dikit aja umat yang menanggapi. Sehingga
terkadang juga banyak umat yang tidak peduli atau jadi enggan untuk
membagikan renuangan atau bacaan harian. [Wawancara R1, 11 Februari
2019]

Responden 2 memberikan jawaban
Bisa itu mas, contohnya dengan adanya Whatsapp bisa membuat groupgroup sehingga mempermudah penyampaian informasi kepada umat yang
lainnya dan bisa mempererat persaudaraan antar umat dalam komunikasi
karena kita bisa bertemu dengan umat-umat lainnya di dalam group
Whatsapp. [Wawancara R2, 20 Februari 2019]
Respponden 3 menjawab dengan singkat
Dapat saja. [wawancara R3, 2 Maret 2019]
Responden 4 menjawab
Iya, karena di tengah kesibukan yang jarang ketemu kita tetap bisa
berkomunikasi lewat bantuan Whatsapp. Sehingga komunikasi bisa tetap
terjaga antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa tahu keadaan orang
lain meski kita tidak berjumpa. [wawancara R4, 13 Maret 2019]
Responden 5 menjawab
Dapat saja, sebagai contoh kalau ada yang meninggal atau sakit kita
langsung bisa janjian untuk berbela rasa pada yang kesusahan, tapi
kembali lagi pada pribadi masing-masing sudah disosialisasikan di group
tapi tetap gak mau terlibat juga ada yang demikian. [wawancara R5, 20
Maret 2019]
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Responden 6 memberikan jawaban
Dengan Whatsapp dapat lebih memperat persaudaraan antar umat karena
kita dengan komunikasi lewat Whatsapp merasa lebih dekat meski pun
tidak berjumpa secara langsung namun kita bisa berkomunikasi dengan
orang tersebut. Ada rasa ingin selalu menyapa, kata menjadi empati.
Ketika kita merasa atau melihat umat lain yang kurang terlibat atau sedang
dalam kesulitan kita bisa menyapa dahulu melalui Whatsapp. Bisa curhat
dengan apa yang dialami, sehingga orang lain bisa membantu untuk
memberikan solusi atau menguatkan satu dengan yang lain. [wawancara
R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 menjawab
Sepanjang penggunaan medsos Whatsapp benar dapat mempererat
persaudaraan umat namun bisa saja menjadi sebaliknya. Karena
bagaimana medsos Whatsapp itu dapat membangtu atau tidak semua juga
tergantung pada penggunanya sendiri, jika dipakai untuk memberikan
warta iman maka bisa mempererat persaudaraan namun jika digunakan
untuk hal negatif akan merusak persaudaraan. Dengan Whatsapp tidak ada
kecanggungan dan ada kecenderungan bebas untuk berkomunikasi.
[wawancara R7, 3 April 2019]

h. Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
Responden 1 menjawab
Bagus aja sih mas, tapi ini untuk penyampaian pewartaan yang sifatnya
ringan-ringan saja. Namun untuk pewartaan yang membutuhkan diskusi
lebih lanjut lebih baik sih tetap dengan pertemuan tatap muka langsung
saja. [Wawancara R1, 11 Februari 2019]

Responden 2 menjawab
Saya kira di lingkungan sudah jalan penggunaan medsos (media sosial).
Tinggal umatnya sendiri juga harus proaktif di dalamnya. [Wawancara R2,
20 Februari 2019]
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Responden 3 memberikan jawaban
Alat atau media harus di manfaatkan sebagai bentuk kesatuan komunitas
yang lebih menghidupkan iman, memotivasi hidup dalam pengharapan
dan kesejahteraan. Umat selalu mengikuti secara aktif penggunaan media
menanggapi secara positif, selektif, dalam menanggapi pewartaan dari
seluruh anggota dalam group. [wawancara R3, 2 Maret 2019]
Responden 4 menjawab
Whatsapp lebih digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan beradu
argument atau berdebat di Whatsapp karena akan menimbulkan
kesalahpahaman. [wawancara R4, 13 Maret 2019]

Responden 5 menjawab
Media sosial Whatsapp jadikan sarana atau alat untuk memperlancar
komunikasi antar umat dilingkungan Sidomulyo. Jangan sekali-sekali
media sosial Whatsapp di group lingkungan dijadikan alat untuk berdebat
atau menjatuhkan pihak lain. [wawancara R5, 20 Maret 2019]
Responden 6 menjawab
Membagikan renungan bacaan Kitab Suci harian. Ada pembagian materi
pednalaman iman. [wawancara R6, 31 Maret 2019]
Responden 7 menjawab
Membagikan renungan harian dari kitab suci sehingga bisa memberikan
inspirasi atau penguatan bagi umat lainnya bisa juga untuk memberikan
pengetahuan yang lebih mendalam tentang injil dan kisah santo atau santa
yang bisa memberikan inspirasi hidup bagi sesama. [wawancara R7, 3
April 2019]

4.

Hasil pengamatan lapangan
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a. Pemahaman tentang media sosial
Selama penelitian penulis juga melakukan pengamatan lapangan
dengan terlibat langsung di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo yang juga
merupakan lingkungan tempat penulis tinggal. Pengamatan ini penulis
laksanakan pada bulan Februari hingga bulan April 2019. Selama pengamatan
ini penulis juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo dan menjadi anggota dari group Whatsapp Lingkungan
St. Tarsisius Sidomulyo. Dalam (moleong, 2012:174) menjelaskan bahwa
metode pengamatan memungkinkan penulis melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada
keadaan sebenarnya.
Fokus pengamatan yang dilakukan oleh penulis saat adalah mengenai
pengamatan dari penulis adalah bagaimana pewartaan iman yang terjadi
dewasa ini di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari,
kemudian sejauh mana umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
mengenal dan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan mereka seharihari, juga bagaimana penggunaan media sosial whatsapp sebagai sarana
pewartaan iman. Dengan fokus utama tersebut maka diharapkan pengamatan
yang dilakukan tidak keluar dari konteks penelitian yang dilakukan sehingga
hasil yang diperoleh pun juga akan sesuai dengan yang diharapkan.
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sendiri sekarang ini sebagian
besar atau hampir seluruh umat memiliki dan menggunakan media sosial
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Whatsapp dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga bisa dikatakan
bahwa umat Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah mengenal tentang
internet dan sosial media yang ada sekarang ini.
b. Bagaimana proses pewartaan iman yang terjadi
Pewartaan iman yang selama ini berlangsung di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo sudah berjalan cukup baik. Materi pewartaan iman yang
disampaikan dalam pertemuan-pertemuan pendalaman iman sudah bisa
tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan konteks umat saat ini. Untuk
pewarta sendiri sudah ada umat atau anggota pengurus lingkungan yang
menjadi tim pewarta. Sehingga ketika ada pertemuan sarasehan atau
pendalaman iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah ada yang
mengisi dan mendampingi.
Secara garis besar pewartaan iman dilaksanakan secara tatap muka
atau pertemuan secara langsung. Umat yang hadir pun bisa mengikuti dan
menerima apa yang disampaikan oleh pendamping dengan baik. Sejauh yang
penulis lihat dan alami selama terlibat di dalam kegiatan pewartaan iman di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo ini masih terlalu kaku dan kadang cukup
membosankan. Sehingga dalam pewartaan iman yang terjadi di Lingkungan
St. Tarsisius Sidomulyo hendaknya dilakukan inovasi-inovasi baru yang bisa
membantu memudahkan pewarta dalam menyampaikan pewartaan iman juga
membantu peserta atau umat dalam mencerna materi yang diberikan.
c. Pemanfaatan media sosial Whatsapp dalam pewartaan iman
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Melihat dari fitur yang ditawarkan media sosial Whatsapp sendiri
sebenarnya sudah memberikan banyak sekali peluang guna keperluan
pewartaan iman dan sarana mempererat persaudaraan antar jemaat. Karena
media sosial Whatsapp sendiri sudah menawarkan banyak fitur-fitur bagi
penggunanya selain untuk berkirim pesan dalam bentuk teks secara pribadi
Whatsapp juga dapat mengirimkan pesan kepada banyak pengguna secara
bersamaan juga dengan adanya fitur group chat yang memungkinkan banyak
pengguna dengan kepentingan yang sama berkumpul dalam satu tempat dan
bisa membagikan informasi kepada yang lain dengan cepat.
Dengan group chat tentu pewarta di lingkungan-lingkungan akan
semakin dimudahkan dalam hal pewartaan iman. Misalnya ketika
mendapatkan materi pendalaman iman dari tempat lain pewarta bisa langsung
membagikannya dahulu di dalam group chat sehingga umat dan pewarta lain
bisa belajar dan melihat materi pendalaman iman yang akan dibahas.
Kemudian selama pengamatan ini penulis melihat bahwa penggunaan
media sosial Whatsapp di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah baik.
Dalam group Whatsapp sudah banyak yang mengirimkan konten seperti
materi renungan harian atau mensharingkan pengalaman-pengalaman iman
yang diperoleh dari group atau internet yang bisa menguatkan iman umat lain
atau memberikan inspirasi kepada orang lain. Dengan adanya group
Whatsapp juga membantu bagi pewarta untuk mengingatkan umat lain ketika
akan ada pendalaman iman secara tatap muka sehingga umat lain pun juga
bisa ikut terlibat.
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Namun dalam penggunaan media sosial Whatsapp ini juga terkadang
ada umat yang menggunakan untuk keperluan lain yang keluar konteks.
Dengan anggota group yang terdiri dari berbagai usia kadang-kadang ada
yang membagikan info yang didapat dari tempat atau sumber lain secara
langsung tanpa disaring terlebih dahulu, sehingga kadang apa yang bagikan
justru informasi-informasi yang justru bisa merusak persaudaraan yang ada
seperti ketika pemilu ada beberapa orang yang mensharekan konten yang bisa
dibilang negatif tentang calon lawan politiknya. Ini merupakan pemanfaatan
dari group chat lingkungan yang bisa dibilang kurang tepat.
Dengan menshare konten yang menjatuhkan orang atau golongan
tertentu pastinya umat lain yang mendukung golongan tersebut akan
tersinggung dan pasti akan membela atau kemudian menjadi saling
bermusuhan. Juga dengan maraknya berita bohong akhir-akhir ini terkadang
penulis menemukan berita yang dibagikan di dalam grup Whatsapp
informasinya agak sedikit melenceng atau ada kesalahan informasi yang
dibagikan. Tentunya umat hendaknya menyaring tentang apa yang hendak
dibagikan dalam group Whatsapp sehingga umat bisa menerima secara
keseluruhan. Juga dengan maraknya berita bohong sekarang ini kedewasaan
dalam menentukan dan memilih informasi yang akan dibagikan merupakan
hal yang penting ketika menggunakan media sosial.
Untuk

persiapan

pendampingan

biasanya

pendamping

akan

berkoordinasi melalui group Whatsapp guna keperluan pembagian tugas atau
persiapan materi yang akan disampaikan. Group Whatsapp juga digunakan
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untuk mengingatkan umat lain untuk waktu dan tempat sarasehan. Sehingga
group Whatsapp yang ada ini sungguh membantu baik dari segi pewartaan
iman juga dari segi koordinasi umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo.
B. Pembahasan
Pada bagian ini penulis akan membahas dan memaparkan hasil penelitian
yang sudah penulis laksanakan secara kualitatif tentang manfaat penggunaan
media sosial Whatsapp dalam pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari. Deskripsi kualitatif manfaat penggunaan
media sosial Whatsapp ini akan dibagi menjadi 3 bagian diantaranya: 1.
Pengertian tentang apa itu media sosial, 2. Bagaimana pewartaan iman yang
terjadi sekarang ini di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo, 3. Manfaat
penggunaan media sosial Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman di Lingkungan
St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
1.

Pengertian tentang apa itu media sosial
Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah penulis laksanakan penulis
menemukan bahwasanya umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
kebanyakan sudah mengerti dan menggunakan media sosial dalam kehidupan
mereka sehari-hari. Penggunaan media sosial ini lebih kea rah sebagai alat
yang membantu komunikasi dan membagikan informasi kepada umat lain
secara lebih mudah. Dalam kegiatan di lingkungan penggunaan media sosial
diterapkan guna memberikan informasi tentang kegiatan juga acara yang akan
datang juga guna mengingatkan jika aka nada pertemuan. Dengan demikian
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penulis menyimpulkan dari hasil pengamatan yang sudah penulis laksanakan
bahwasanya umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah mengerti
tentang apa itu media sosial dan sudah menggunakannya dalam kehidupan
mereka sehari-hari.
Kemudian dengan wawancara yang sudah dilaksanakan, penulis
menemukan banyak data dari tanggapan-tanggapan responden berkaitan
dengan pemahaman akan apa itu media sosial. Berdasarkan hasil penelitian
yang sudah dilaksanakan penulis dapat menyimpulkan bahwa umta di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sebagian besar sudah mengerti dan
memahami tentang apa itu media sosial dan juga manfaat atau kegunaan
media sosial itu khusunya media sosial Whatsapp. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh responden.
Responden 4 menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah sarana
online atau membutuhkan adanya jaringan internet guna keperluan bergaul
dengan orang lain yang jauh secara online. Sehingga meski tidak bisa
bertemu secara langsung karena jarak yang cukup jauh namun dengan media
sosial orang bisa saling terhubung dengan orang yang lain baik dengan voice
call atau video call. Menurut Responden 4 media sosial sekarang ini juga
sangat bermanfaat karena orang bisa saling berkirim pesan yang tidak hanya
berupa pesan teks namun juga bisa mengirim gambar, video, dokumen dan
lain sebagainya. Dari jawaban ini mengindikasikan bahwasanya responden
sudah sedikit banyak mengetahui tentang apa itu media sosial [wawancara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

65

R4, 13 Maret 2019]. Pengetahuan ini diperoleh responden dari pengalaman
menggunakan media sosial sejak 2015.
Hampir sama dengan responden 4, responden 2 mengungkapkan lebih
spesifik mengenai media sosial yaitu merupakan media untuk komunikasi dan
informasi yang terhubung dengan internet. Sehingga selama memiliki
jaringan internet yang mendukung orang bisa saling berkomunikasi dan
mencari informasi yang dibutuhkan melalui media sosial [Wawancara R2, 11
Februari 2019]. Apa yang disampaikan oleh responden 2 ini juga sama
dengan responden 3 yang melihat media sosial sebagai sebuah sarana yang
memudahkan komunikasi dengan orang lain melalui sebuah aplikasi. Dengan
aplikasi Whtasapp ini komunikasi sekarang jadi lebih mudah dan murah
[Wawancara R3, 2 Maret 2019]. Dari jawaban dari R2, R3 ini menunjukan
bahwasanya responden sudah cukup tahu tentang apa itu media sosial dan
bagaimana cara kerja dari media sosial itu sendiri, meskipun hanya berdasar
pengalaman selama menggunakan media sosial saja.
Responden 1 juga menyampaikan bahwa media sosial merupakan
sebuah alat komunikasi yang baik karena memiliki banyak manfaat baik
dalam membantu komunikasi juga dalam penyebaran atau penyampaian
informasi, namun di balik manfaat yang ada ini responden melihat
bahwasanya media sosial Whatsapp ini juga dampat memberikan dampak
yang negatif jika disalahgunakan oleh penggunanya. Menurut responden 1
pengguna juga media sosial sendiri juga harus cerdas dalam menggunakan
media itu sendiri, sehingga media sosial ini bisa memberikan dampak yang
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positif [Wawancara R1, 11 Februari 2019]. Begitu pula dengan responden 5,
6, dan 7, menyampaikan hal yang sama bahwasanya media sosial merupakan
sebuah sarana yang membantu komunikasi semua orang juga membantu
dalam

penyampaian

informasi

dengan

orang

lain.

Responden

6

menyampaikan selain manfaat positif yang ada media sosial Whatsapp juga
memiliki sisi negatif seperti hoax yang dibagikan dalam media sosial
Whatsapp sangat mudah tersebar ke banyak tempat [Wawancara R6, 31
Maret 2019]. Selain itu menurut responden 5 media sosial Whtasapp juga bisa
membantu dalam mempererat persaudaraan antar anggota grup [Wawancara
R5, 20 Maret 2019]. Responden 7 mengatakan bahwa dengan media sosial
Whatsapp menyampaikan dan membagikan informasi menjadi lebih mudah
dan cepat khususnya dengan memanfaatkan group chat yang ada [Wawancara
R7, 3 April 2019].
Dilihat dari teorinya media sendiri diartikan sebagai bagian dari
komunikasi dan merupakan teknologi dari komputer, sehingga media
merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan sebagai saluran
untuk menyalurkan informasi (Olson, 2017:4). Secara umum media sendiri
digunakan sebagai sarana untuk membagikan, menyebarluaskan atau
medistribusikan informasi kepada orang lain baik secara personal maupun
publik. Sehingga penggunaan media sosial sendiri harusnya selain digunakan
sebagai media komunikasi namun juga dapat digunakan guna kepentingan
penyebaran informasi kepada orang lain.
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Dengan demikian berdasarkan hasil pengamatan dan juga jawaban
dari responden dibandingkan dengan teori yang ada mengenai pengertian
tentang apa itu media sosial dapat terlihat bahwa responden sudah memahami
tentang apa itu media sosial. Dari hasil pengamatan yang sudah penulis
laksanakan dapat terlihat bahwasanya umat sendiri sebagian besar sudah
menggunakan dan memanfaatkan media sosial guna keperluan komunikasi
dan saling berbagi informasi satu dengan yang lain. Kemudian dari jawabanjawaban yang sudah diberikan oleh responden terlihat bahwa responden
secara garis besar bisa menjelaskan tentang apa itu media sosial, apa fungsi
dan manfaat dari media sosial, juga kekurangan atau dampak negatif dari
media sosial itu sendiri. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwasanya
umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah mengenal dan mengerti
tentang apa itu media sosial.
2.

Pewartaan iman yang terjadi dewasa ini di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo
Dari hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan, ditemukan
bahwasanya pewartaan yang sekarang ini terjadi di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari sudah berjalan dengan cukup baik.
Pewarta sudah bisa menyiapkan materi yang diberikan kepada umat dan
dalam penyampaian sudah bisa menyampaikan dengan baik sehingga umat
bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan. Meski pewartaan yang
terjadi masih

belum

memanfaatkan

media-media

yang ada

hanya

menggunakan media yang ada di buku panduan saja. Sehingga prosesnya
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cenderung lebih menggunakan metode ceramah dan sharing saja sehingga
terasa kurang hidup.
Kemudian dari hasil wawancara penulis akan membahas apa yang
sudah ditemukan berkaitan dengan bagaimana pewartaan iman yang sekarang
ini terjadi di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
Berdasarkan dari jawaban responden yang sudah penulis dapatkan, penulis
menemukan banyak keragaman jawaban dari responden. Responden 6
memiliki jawaban bahwasanya pewartaan yang sekarang ini sudah
berlangsung di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph
Medari sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pemandu sudah bisa
mengembangkan materi pendalamn iman dengan baik sesuai dengan
kebutuhan umat dan tidak terfokus pada buku panduan saja. Dengan berbagai
variasi pendalaman iman yang sudah dilakukan oleh pendamping ini
memberikan dampak positif pula bagi umat [Wawancara R6, 31 Maret 2019].
Sama dengan responden 6, responden 5 dan 7 juga menyampaikan
bahwasanya pendalaman iman yang terjadi sekarang ini di lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo paroki St. Yoseph Medari sudah berjalan dengan baik
dan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan umat. R4 dan R5 memberikan
jawaban yang hampir sama bahwa pewartaan iman sekarang ini berjalan lebih
banyak dengan cara tatap muka atau bertemu secara langsung seperti
sarasehan. Menurut R5 untuk materi pendampingan atau pendalaman iman
sendiri sudah bagus karena sudah disiapkan oleh tim dari keuskupan dan
sudah dimatangkan bersama dengan romo dari keuskupan.
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Namun R5 melihat bahwa dalam proses pewartaannya sendiri
tergantung pada pendamping itu sendiri ketika nanti menyampaikan materi
yang sudah disiapkan, karena menurut R5 masih ada pendamping yang belum
bisa menyiapkan dan menyampaikan materi pendalaman iman secara baik
sehingga prosesnya berjalan biasa-biasa saja [Wawancara R5, 20 Maret
2019]. Dari jawaban yang diberikan, penulis melihat bahwasanya pendalaman
iman yang berlangsung sekarang ini di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Paroki St. Yoseph Medari sudah berjalan cukup baik namun masih ada yang
perlu dikembangkan dari segi pewartanya juga dengan memanfaatkan mediamedia yang ada.
Berbeda dengan jawaban R6, menurut R1 memiliki jawaban bahwa
pewartaan yang sekarang berlangsung di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Paroki St. Yoseph Medari terlalu bertele-tele dan tidak langsung saja pada
intinya, sehingga terkesan membosankan dan kurang variasi. Menurut R1
pewartaan iman sekarang ini membutuhkan cara-cara baru sehingga
pewartaan iman bisa menjadi lebih segar lagi [Wawancara R1, 11 Februari
2019]. Hal ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh R2 yang juga
melihat bawha pendalaman iman yang sekarang ini berlangsung di St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari berjalan biasa saja. Tidak ada
hal baru yang menarik dalam proses pewartaanya hanya sharing dan
peneguhan sebagai intinya [Wawancara R2, 11 Februari 2019]. Jawaban dari
R1 dan R2 ini nampaknya merupakan hasil dari pengalaman pribadi dalam
mengikuti pendalaman iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki
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St. Yoseph Medari. Hal ini terlihat dari tanggapan keduanya yang melihat
bahwasanya pewartaan iman sekarang ini kurang memiliki variasi dan
terkesan monoton dan membosankan.
R3 memiliki jawaban yang berbeda, menurutnya pewartaan iman
dengan media sosial whatsapp akan lebih baik sekarang ini karena akan lebih
mudah dalam menjangkau umat dan membagikan materi atau bahan
pewartaan iman. Menurut R3 dengan media sosial whatsapp membagikan
bahan pewartaan akan menjadi lebih efisien.
Berdasarkan teori yang ada, pewartaan merupakan sebuah proses
atau kegiatan untuk memberikan berita kepada orang atau kelompok tertentu.
Gereja sendiri melihat bahwa pewartaan adalah, membawa Kabar Gembira ke
dalam semua lapisan umat manusia, dan melalui pengaruhnya mengubah
umat manusia dari dalam dan memperbaharuinya (EN artikel 18). Dalam hal
ini Gereja hendak menyampaikan bahwa pewartaan artinya membawa dan
menyampaikan Kabar Gembira atau Injil guna mengubah manusia dari dalam
juga untuk membawa manusia menuju ke perubahan yang lebih baik.
Berdasarkan dari teori yang ada dan jawaban dari responden penulis
melihat bahwa proses pewartaan yang sekarang ini berjalan di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo sudah cukup baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.
Pewarta memberikan materi pewartaan yang sesuai dengan tema yang
diangkat oleh keusupan atau juga membahas tema-tema yang sesuai dengan
kebutuhan umat. Dalam persiapan juga para pewarta di lingkungan sudah
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saling berkoordinasi untuk mengolah dan mempersiapkan materi yang akan
disampaikan agar bisa berjalan dengan baik. Meski dalam penyampaian
materi yang ada semua juga kembali ke faktor pemandu, namun secara garis
besar umat yang mendapatkan tugas untuk menjadi pemandu kegiatan
sarasehan semua sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
3.

Manfaat penggunaan media sosial Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman
di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari
Dari hasil pengamatan yang sudah penulis laksanakan penulis
menemukan bahwasanya media sosial whatsapp sebenarnya memiliki
manfaat yang besar dalam pewartaan iman namun di Lingkungan St. tarsisius
Sidomulyo masih belum terlalu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga media
sosial whatsapp masih dipakai sebatas alat komunikasi juga sarana guna
menyebarkan dan membagikan informasi secara lebih mudah dan cepat saja.
Meski terkadang ada yang mengirim renungan harian atau kisah-kisah
inspiratif namun hanya terjadi beberapa kali saja. Sehingga pemanfaatan
media sosial whatsapp terasa masih kurang maksimal dalam rangka kegiatan
menggereja.
Kemudian dari hasil wawancara penulis menemukan keragaman
jawaban yang diberikan oleh responden. R4 mengatakan pewartaan dengan
media sosial whatsapp sangat baik karena dengan media sosial Whatsapp
orang akan lebih mengerti apa yang disampaikan orang lain karena bisa
menggunakan media-media yang ada seperti gambar atau video. Sehingga
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apa yang ingin dibagikan kepada orang lain akan terlihat lebih menarik lagi.
Juga dengan Whatsapp membagikan informasi menjadi lebih cepat
[Wawancara R4, 13 Maret 2019]. Penulis melihat adanya pemahaman dari
responden berkaitan dengan manfaat media sosial Whatsapp jika dipakai
sebagai sarana pewartaan iman baru di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Paroki St. Yoseph Medari.
Sama dengan R4, R7 juga melihat peluang pewartaan iman dengan
menggunakan media sosial Whatsapp. R7 menuturkan bahwa pewartaan
dengan menggunakan media sosial Whatsapp itu merupakan hal yang bagus
karena dapat menjangkau banyak sasaran. Sehingga dengan menggunakan
Whatsapp orang bisa membagikan warta iman kepada siapapun [Wawancara
R7, 3 April 2019]. Dari jawaban R7 penulis melihat adanya kemiripan
jawaban dengan R4 yang melihat peluang baru pewartaan iman dengan
menggunakan media sosial Whatsapp.
Sama dengan R4 dan R7, R3 memberikan tanggapan bahwa media
sosial Whatsapp sangat membantu, karena dengan menggunakan media sosial
Whatsapp kesempatan menyampaikan warta iman menjadi lebih fleksibel
karena dapat dilakukan kapan saja dan juga dapat dengan mudah dilakukan.
Meski demikian R3 juga melihat bahwa terkadang respon atau tanggapan dari
orang yang menerima warta iman ini tidak bisa dipredikasi apakah mereka
menerima atau tidak warta iman yang sudah dibagikan melalui media sosial
Whatsapp [Wawancara R3, 2 Maret 2019]. Dari jawaban R3 ini penulis dapat
melihat bahwasanya R3 sudah melihat media sosial Whatsapp sebagai sarana
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pewartaan iman yang lebih fleksibel dan memberikan kesempatan untuk
mewartakan iman kapan saja.
R2, R5, dan R6 mempunyai jawaban yang sama juga lebih jelas yaitu,
dengan media sosial Whatsapp orang bisa saling membuat group sehingga
penyampaian informasi dan kabar gembira akan jauh lebih mudah. Dengan
group chat jugapersaudaraan antar jemaat juga akan menjadi lebih dikuatkan.
Dengan memanfaatkan Whatsapp informasi yang dibagikan bisa menjadi
lebih menarik karena bisa dikirim bersama dengan gambar atau video
[Wawancara R2, 20 Februari 2019]. Responden 5 memberikan jawaban yang
sama dengan responden 2 bahwa media sosial Whatsapp bisa membantu
dalam pewartaan iman, bagi umat yang tidak bisa hadir bisa dibagikan materi
pendalaman iman melalui media sosial Whatsapp sehingga umat lain bisa
tahu. Namun semua itu harus dilaksanakan dan dilakukan dengan baik dan
benar sehingga tidak ada hal yang menyimpang dengan warta injil
[Wawancara R5, 20 Maret 2019].
R1

memiliki

pandangan

yang

berbeda

mengenai

pewartaan

menggunakan media sosial Whatsapp, menurut R1 pewartaan menggunakan
media sosial Whatsapp kurang baik. Karena dengan berkomunikasi secara
tidak langsung atau hanya dengan mengirimkan pesan teks atau video bisa
saja menimbulkan salah penafsiran dari orang lain yang menerimanya.
Menurut R1 setiap orang memiliki cara penerimaan akan suatu informasi
yang berbeda-beda sehingga jika hanya dengan media sosial Whatsapp maka
orang bisa salah dalam menerima dan menafsirkan pewartaan iman yang
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dibagikan [Wawancara R1, 11 Februari 2019]. Melihat dari jawaban R1
penulis melihat bahwasanya pewartaan iman menggunakan media sosial
Whatsapp ini bisa saja mengakibatkan salah tafsir dari penerima atau
pembaca pesan jika pesan tentang warta iman tidak diberikan dengan jelas.
Berdasarkan

teori

yang

ada,

berkaitan

dengan

pewartaan

menggunakan media sosial Gereja melihat bahwa pewartaan dengan
memanfaaatkan media itu perlu untuk masa dewasa ini. Paus Benediktus XVI
dalam pesannya pada hari komunikasi sedunia ke-44 pada tahun 16 Mei 2010
mengatakan media baru ini memberikan kemungkinan pastoral yang baru dan
kaya, mendorong mereka untuk melibatkan diri ke dalam universalitas
perutusan Gereja, membangun persahabatan yang luas dan konkrit serta
memberikan kesaksian di dunia jaman kini tentang hidup baru berasal dari
mendengarkan Injil Yesus. Maka pewartaan iman dewasa ini perlu
membawakan kesaksian iman dengan cara-cara baru terutama dengan
menggunakan media yang ada, karena dengan menggunakan media yang ada
maka pewarta bisa lebih mendalam dalam memberikan warta injil kepada
umat. Karena dengan media pewarta bisa terhubung dengan individu-individu
secara lebih pribadi atau juga dengan kelompok atau komunitas.
Berdasarkan teori yang ada Romo Y. I. Iswarahadi SJ (2018:203)
menegaskan, Yang Ilahi juga dialami lewat medium interaktif yang bersifat
virtual atau yang bersifat audio-visual. Orang tidak harus mengalami
langsung namun dengan melihat pengalaman orang lain baik dari renungan
atau video singkat mereka juga sudah bisa mendapatkan pengalaman
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spiritualitas yang baru. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk masa sekarang ini
orang-orang bisa saja menemukan warta gembira dari mana saja dan dari
siapa saja dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Dengan media sosial
Whatsapp bisa menjadi sebuah peluang bagi pewarta untuk menghadirkan
cinta Tuhan dengan cara yang baru.
Dari teori yang ada dan jawaban yang diberikan oleh responden dapat
dilihat bahwa seluruh responden sudah melihat manfaat penggunaan media
sosial Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari. Namun memang masih ada
kekurangan dalam penggunaan media sosial Whatsapp sebagai sarana
pewartaan iman yang baru, seperti salah penafsiran oleh pembaca yang
menerima misalnya bagi mereka yang kurang tertarik membaca sesuatu yang
cukup panjang mereka akan cenderung mengabaikannya saja. Namun secara
keseluruhan, penggunaan media sosial Whatsapp di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo sudah dimanfaatkan sebagai sarana pewartaan iman dengan baik.
Di samping itu, penggunaan media sosial Whatsapp sungguh sangat
berpengaruh juga kepada pemakainya karena semua yang dibagikan haruslah
disaring dengan baik agar tidak menjadi berita bohong atau membuat orang
lain merasa tidak nyaman. Karena pada masa sekarang ini pewartaan iman
dengan memanfaatkan teknologi atau media sudah harusnya dilakukan karena
perkembangan umat sekarang ini juga sudah sangat akrab dengan media yang
ada, namun dengan banyak peluang yang ada pasti ada dampak buruk dari
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media tersebut. Seperti yang disampaikan oleh responden 5 pewartaan dengan
media itu bagus asalkan topik tidak menyimpang dari sumber atau injil.
Dengan menggunakan media sosial Whatsapp dengan baik informasi
dan warta iman akan sangat mudah dan cepat disebarkan. Media sosial
Whtasapp juga bisa dimanfaatkan guna memberikan kesaksian iman,
membagikan bacaan atau renungan harian kepada orang lain baik secara
personal maupun secara publik seperti dalam group Whatsapp. Dengan
menggunakan media sosial Whatsapp ini juga persaudaraan antar umat akan
terbangun satu dengan yang lain karena mereka bisa saling bertemu meski
tidak secara langsung dalam group chat.
4.

Usulan-usulan dari responden
Pada bagian ini, penulis menemukan keragaman usulan yang
diberikan oleh responden. R1 memberikan usulan bahwa media sosial
Whatsapp bisa saja digunakan sebagai media pewartaan iman namun lebih
pada pewartaan dengan materi yang sederhana saja [Wawancara R1, 11
Februari 2019]. Menurut responden 1 pewartaan iman dengan materi yang
berat akan lebih baik secara dengan tatap muka. Hampir sama dengan
responden 1, responden 6 dan 7 mengatakan bahwa media sosial Whatsapp
baik digunakan untuk membagikan bacaan harian dan renungan dari kitab
suci juga kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan inspirasi kepada umat
lain. Menurut responden 7 dengan sering membaca renungan dan kisah
inspiratif orang bisa lebih memaknai dan mendalami tentang warta iman yang
diberikan [Wawancara R6, 31 Maret 2019] [Wawancara R7, 3 April 2019].
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Responden 3 mengatakan bahwa media sosial whatsapp hendaknya
dimanfaatkan sebagai bentuk kesatuan komunitas yang lebih menghidupkan
iman dan memberikan motivasi positif kepada seluruh umat. Selain itu umat
juga diharapkan untuk terlibat aktif menanggapi dan selektif dalam
menggunakan media sosial Whatsapp [Wawancara R3, 2 Maret 2019].
Responden 4 memiliki usulan yang hampir sama dengan responden 3 yaitu,
hendaknya media sosail Whatsapp digunakan guna keperluan dan
kepentingan yang positif, bukan sebagai wadah untuk saling beradu argument
[Wawancara R4, 13 Maret 2019].
R2, R4, dan R5 mengatakan media sosial whatsapp hendaknya
menjadi sebuah alat guna membantu umat untuk bisa saling berkomunikasi
secara lebih mudah bukan justru menjadi tempat di mana umat saling
berdebat dan mengirimkan informasi atau konten yang negatif. Karena
dengan bergabungnya beberapa orang yang berbeda satu dengan yang lain
tentu memiliki pola pikir dan tanggapan yang berbeda dalam menanggapi
konten yang ada di dalam group whatsapp.
Gereja sendiri melihat bahwa dengan adanya teknologi baru yang
terus berkembang ini juga menuntut tanggungjawab yang kian besar bagi
mereka yang terpanggil untuk mewartakan Injil. Dengan adanya banyak
media yang berkembang sekarang ini maka pewarta Injil memiliki
tanggungjawab baru yang lebih besar, dengan media mereka bisa mewartakan
Injil secara lebih luas juga lebih mendalam kepada para umat. Dokumen Inter
Mirifica juga memberikan penegasan bahwasanya Gereja juga bisa memiliki
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dan menggunakan semua jenis media selama itu diperlukan dan berguna bagi
pendidikan iman dan bagi seluruh karya Gereja demi keselamatan manusia.
Gereja sendiri melihat bahwasannya media yang ada dewasa ini merupakan
sebuah peluang baru bagi pendidikan iman dan mewartakan keselamatan
kepada semua orang.
Melihat dari usulan-usulan responden dan teori yang ada memanglah
penggunaan media sosial whatsapp sebagai sarana pewartaan yang baru
sekarang ini sangat penting karena setiap orang sekarang ini sudah memiliki
dan bisa mengakses media sosial. Semua orang juga bisa memberikan
kesaksian dan pewartaan dengan memanfaatkan media tersebut. Namun untuk
sekarang ini masih perlu adanya penyadaran kepada semua orang agar bisa
menggunakan dan memanfaatkan media sosial Whatsapp dengan baik dan
benar. Terkhusus di sini bisa digunakan sebagai media pewartaan iman di
lingkungan.
C. Kesimpulan Penelitian
Dewasa ini perkembangan media sosial sangatlah pesat, banyak
bermunculan aplikasi-aplikasi yang diciptakan guna membantu manusia untuk
saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara lebih mudah dan cepat.
Bahkan Gereja Katolik sendiri menilai bahwa diri-Nya juga perlu mengikuti
perkembangan yang ada agar tetap bisa bertahan di dunia. Bertolak dari Gereja
sendiri yang sekarang menerima dan melihat bahwasanya media sosial sekarang
ini memiliki peluang bagi pewartaan Kabar Gembira dan Injil, maka umat-Nya
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juga harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin
dan dengan cara yang bijak.
Tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya perkembangan media sosial ini
juga membawa dampak buruk dalam kehidupan manusia, namun itu semua
tergantung dari pengguna media sosial itu sendiri. Gereja juga menghimbau pada
umat-Nya untuk juga terlibat dalam menggunakan media sosial untuk mewartakan
Kabar Gembira dan Injil keseluruh dunia sesuai dengan karya panggilan mereka.
Sehingga para awam yang sekarang ini juga sudah menggunakan media
hendaknya memanfaatkan media sosial sebagai sebuah sarana pewartaan iman
yang baru kepada orang lain.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dari
hasil penelitian dan usulan responden tentang penggunaan media soaial whatsapp
penulis dapat merangkum bahwasanya umat di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo juga sudah menggunakan media sosial dalam kehidupannya, media
sosial whatsapp dimanfaatkan menjadi sebuah sarana untuk umat saling
berkomunikasi baik secara pesan pribadi juga dengan group chat. Namun penulis
melihat umat masih belum sadar akan manfaat dari media sosial Whatsapp
sebagai sarana pewartaan iman di lingkungan. Penulis melihat secara garis besar
umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah menggunakan media sosial
Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman dengan baik, meski masih ada beberapa
hal yang harus diperhatikan sehingga dalam penggunaan media sosial Whtasapp
di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo dapat berjalan dengan baik seperti:
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1. Masih ada responden yang melihat bahwa Group Whatsapp terkadang
digunakan untuk membagikan konten atau informasi yang tidak sesuai
dengan tujuan dari dibuatnya group whatsapp lingkungan
2. Menggunakan media sosial whatsapp dapat membantu untuk saling
meneguhkan iman satu dengan yang lain seperti dengan membagikan
renungan harian dan kisah-kisah inspiratif, namun masih ada umat yang
belum mengerti atau paham betul dengan itu sehingga menganggap bahwa
apa yang disharingkan di group lingkungan itu kurang penting.
D. Usulan Program
Untuk menindaklanjuti temuan ini, penulis mengajukan usulan program
berupa rekoleksi. Alasan kenapa penulis memilih rekoleksi adalah karena dengan
rekoleksi umat akan dibawa untuk mendalami kembali pengalaman mereka
menggunakan media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari dan setelah itu
umat akan diajak untuk meneguhkan sikap dalam menggunakan media sosial
Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Paroki St. Yoseph Medari.
1. Latar Belakang
Penggunaan media sosial dewasa ini sangat berpengaruh dalam
kehidupan manusia, mulai sebagai sarana komunikasi hingga membantu
pekerjaan. Namun media sosial membawa dampak buruk dalam kehidupan
manusia pula. Banyak penyebaran hoax dan berita bohong, juga penggunaan
media sosial untuk kepentingan politik secara tidak sehat. Sehingga penggunaan
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media juga harus disadarkan bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan
secara sehat.
Dalam kegiatan di lingkungan guna membantu pewartaan iman
penggunaan media sosial sangatlah berpengaruh dewasa ini. Karena hampir
sebagian besar umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah memiliki dan
menggunakan media sosial Whatsapp, sehingga penggunaan media sosial
Whatsapp bisa menjadi peluang dalam mewartakan iman kepada umat lain.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pengurus lingkungan
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari ini didapatkan
bahwa umat sudah menggunakan media sosial Whatsapp sebagai sarana
berkomunikasi antar umat dan saling membagikan informasi namun dalam segi
pewartaan masih belum terlalu digunakan dengan baik sebagai sarana pewartaan
iman. Hal ini terlihat dari tanggapan yang sudah disampaikan dalam penggunaan
media sosial whatsapp masih ada umat atau pengurus umat yang menggunakan
media sosial whatsapp (group) untuk kepentingan lain atau menyebarkan berita
yang kurang tepat di bagikan dalam group whatsapp lingkungan, juga dengan
adanya perdebatan yang ada di dalam group chat lingkungan. Maka dari itu,
berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merasa perlu menyususn program
untuk dapat memfasilitasi pengurus lingkungan dan umat lingkungan agar dapat
memanfaatkan dan menggunakan media sosial whatsapp dengan baik sebagai
sarana pewartaan dan pemersatu persaudaraan antar umat di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
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Melalui kegiatan rekoleksi ini, para pengurus dan umat lingkungan diajak
untuk melihat kembali dan mengumpulkan kembali bagaimana pengalaman
mereka dalam menggunakan media sosial dalam rangka pewartaan iman, yang
nantinya akan membentuk suatu konsekuensi sikap yang perlu dilakukan dalam
penggunaan media sosial Whatspp guna mewartakan iman dan bagaimana
menanggapinya di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph
Medari.
2. Tujuan Pemilihan Program
Program yang diusulkan ini memiliki tujuan agar para pengurus dan umat
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo dapat menggali sejauh mana media sosial
Whatsapp dimanfaatkan dan digunakan sebagai sarana yang membantu
mewartakan iman dan mempererat persaudaraan antar umat di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
3. Usulan Kegiatan Rekoleksi
a.

Tema : “Berbagi Suka Cita Injil Lewat Whatsapp”.

b.

Tujuan :

1) Umat semakin menghayati semangat pewartaan
2) Membantu umat semakin mengenal dan memahami manfaat media sosial
Whatsapp dalam mewartakan Injil
3) Pengurus dan umat bisa lebih baik dan efektif dalam penggunaan media
sosial Whatsapp sebagai sarana yang bisa membantu pewartaan iman di
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lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo dengan membuat group khusus untuk
pewartaan iman.
c.

Sasaran atau peserta
Peserta rekoleksi ini adalah pengurus lingkungan juga umat yang masuk ke
dalam group whatsapp Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St.
Yoseph Medari.

d.

Tempat dan waktu
Rekoleksi ini dilaksanakan pada bulan September di Panti Paroki Gereja
St. Yoseph Medari

e.

Metode
Rekoleksi ini dilaksanakan dengan pemberian informasi, tanya
jawab, diskusi, sharing pengalaman pribadi, sharing kelompok, kemudian
diakhiri dengan membuat niat-niat bagaimana ke depannya menyikapi
penggunakan media sosial Whatsapp secara lebih baik guna membantu
pewartaan iman yang lebih mendalam di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.

f.

Sumber dan media
Kitab Suci I Tesalonika 2-3, Dokumen Apostolicam Actuositatem, cerita
berdasarkan pengalaman orang lain, video Youtube tentang pesan Paus
pada hari komunikasi sosial tentang penggunaan media sosial

g.

Sarana
Sarana pendukung untuk memperlancar pelaksanaan Rekoleksi adalah
laptop,

hand

out,

LCD,

speaker

dan

sound

system.
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h. Matriks
No

Tema

Tujuan Tema

Judul
Pertemuan

1

Menggali
dan
menghayati
semangat
pewartaan

Membantu
umat semakin
memahami dan
menghayati
semangat
pewartaan
zaman
sekarang

Semangat
baru
mewartakan
Injil

Tujuan
Pertemuan

Materi

Metode

Membantu - Membaca artikel - Membaca
umat untuk
tentang
semakin
pewartaan
artikel
memahami
Rasul Paulus
dan
(mengambil
pewartaan
menghayati
dari kitab
tugas
suci)
Rasul
pewartaan
- Sharing inspirasi
Paulus
apa yang
didapatkan
dari sosok
- Sharing
tersebut
dengan
- Diskusi
bantuan
pertanyaan :
- Tanya
- Apa saja
inspirasi yang
diperoleh dari
tokoh tersebut
dalam hal
pewartaan

Sarana

Sumber Bahan

LCD,

- Kitab Suci I

Speaker

Tesalonika

,

2-3

Sounds
ystem,
Laptop

jawab
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Injil?
- Sharing sejauh
mana
pewartaan
iman
menggunakan
media sudah
berjalan
selama ini di
Lingkungan
St. Tarsisius
Sidomulyo
dengan
bantuan
pertanyaan :
- Menurut
pengalaman
bapak/ibu,
apakah sudah
menggunakan
media dalam
pewaartaan
yng selama ini
dilakukan?
2

Berbagi
Suka Cita

Membantu
umat semakin

Semangat
mewartakan

Membuat
umat untuk

- Sharing
keterlibatan

- Diskusi

LCD,

- Dokumen Inter
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Injil Lewat
Whatsapp

mengenal dan
memahami
manfaat media
sosial
Whatsapp
dalam
mewartakan
Injil

Injil di era
moderen

bisa
mewartakan
iman
dengan
memanfaatk
an media
yang ada
dewasa ini

umat dalam
- Sharing
karya
pewartaan Injil
- Materi
dalam era
komunikasi
digital
(Whatsapp)
dengan
pertanyaan :
- Sejauh
pengalaman
bapak/ibu
menggunakan
media sosial
whatsapp di
dalam
pewartaan?
- Apakah
sarana yang
ada seperti
group
whatsapp
lingkungan
sudah cukup
membantu
dalam
memberikan
pewartaan?

Laptop,

Mirifica
- Dokumen
Apostolicam
Actuositatem
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3

Refleksi dan
niat konkret

Membantu
umat
menentukan
niat konkret
dalam
menggunakan
media sosial
Whatsapp
sebagai sarana
pewartaan
iman

- Kesimpulan
dari dokumen
Gereja
Merefleksik Membantu - Menyaksikan
an retret dan umat untuk
video pesan
menentukan menemukan
paus pada hari
komunikasi
niat konkret tujuan dari
kegiatan
sosial tentang
rekoleksi
pemanfaatan
dan
media sosial
merumuska - Diskusi
n niat
bersama
mengenai niat
konkret
bersama dalam
memanfaatkan
Whatsapp
sebagai sarana
pewartaan
dengan
bantuan
pertanyaan:
- Dari
serangkaian
proses yang
telah kita
lalui, niat apa
yang dapat
kita bangun

- Sharing

Laptop,

(https://www.yo

- Diskusi

LCD

utube.com/watc

- Membuat

h?v=K9gmTFIJ

Niat /

NKo terakhir di

Aksi

akses pada 28
Mei 2019 pukul
19.45)
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supaya dapat
menggunakan
media sosial
whatsapp
sebagai
sarana
pewartaan?
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i. Susunan Acara
WAKTU
08.00-09.30

09.30-10.00

ACARA


Check in



Salam dan pengantar



Pembuka



Doa Pembuka



Pengantar

PENANGGUNGJAWAB
Pendamping

Pendamping

Menggali dan Menghayati Semangat Mewartakan Injil
10.00-10.45


Membaca
artikel Pendamping
tentang kisah Rasul Paulus

10.45-12.00


Sharing dan diskusi Pendamping dan peserta
apa yang ditemukan dari
kisah
tersebut
dan
mensharingkan pengalaman
mewartakan iman.

12.00-12.45



Istirahat makan siang

Pendamping dan panitia
khusus

Berbagi Suka Cita Injil Lewat Whatsapp
12.45-14.00


Sharing pengalaman Pendamping dan peserta
dalam menggunakan Media
sosial Whatsapp sebagai
sarana pewartaan iman

14.00-14.30


Peneguhan
dengan Pendamping
dokumen
gereja
tentang
pewartaan
dengan
menggunakan media.
Refleksi dan Aksi Konkret

14.30-15.30


Sharing tentang apa Pendamping dan peserta
yang sudah didapatkan selama
retret dan merumuskan aksi
konkret berkaitan dengan
pemanfaatan media sosial
whatsapp sebagai sarana
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pewartaan iman
15.30-16.30


Misa
rekoleksi

penutupan Petugas khusus

j. Detail Kegiatan
Salam dan Pengantar
Selamat pagi bapak dan ibu pengurus dan umat Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari yang terkasih dalam
Kristus, terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya guna
mengisi dan bersama-sama dengan bapak dan ibu mendalami pengalaman
penggunaan media sosial Whatsapp dalam pewartaan iman di lingkungan
dengan rekoleksi ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersamasama berdiskusi dan saling berbagi pengalaman dalam menggunakan dan
memanfaatkan media sosial Whatsapp guna kepentingan pewartaan iman.
Pada rekoleksi ini akan dilaksanakan dengan penyampaian materi dari
pendamping kemudian kita akan melihat beberapa video bersama dan
kemudian sharing baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Sehingga
nanti kita bisa menentukan sikap yang baik dan sesuai dalam penggunaan
media sosial Whtasapp dalam pewartaan iman di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo. Dan untuk mengawali rekoleksi kita pada hari ini mari kita
persiapkan hat dan pikiran untuk berdoa.
Pembuka
Pendamping mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mempersiapkan
diri untuk berdoa.
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Doa pembuka
Selamat pagi ya tuhan, terimakasih kami ucapkan kepada mu
karena berkat rahmatmu yang berlimpah kepada kami umatmu karena
engkau telah menjaga dan menyertai kami dari tadi malam hingga saat ini
kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan rekoleksi bersama.
Sertailah dan bimbinglah kami sehingga apa yang akan kami dalami dan
diskusikan bersama pada rekoleksi hari ini dapat memberikan manfaat
baru dan semakin meneguhkan kami dalam mewartakan kabar suka cita
dan

injilmu

di

tengah

lingkungan

kami

dengan

menggunakan

perkembangan teknologi yang ada terkusus media sosial Whatsapp.
Semoga setelah rekoleksi ini kami kian tergugah dan memiliki sikap dan
semangat baru dalam memanfaatkan media sosial yang kami miliki untuk
mewartakan diaku di tengah-tengah masyarakat yang kian berkembang ini.
Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan
perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Kami. Amin.
1) Menggali dan menhayati semangat pewartaan
a) Menyimak artikel tentang pewartaan Rasul Paulus dari Kita Suci (I
Tesalonika 2-3)
b) Setelah menyimak artikel tentang pewartaan Rasul Paulus peserta
kemudian dibawa ke sharing pengalaman. Pendamping memulai dengan
mebagi peserta ke dalam kelompok kecil 5-6 orang. Kemudian peserta
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sharing inspirasi apa yang didapatkan dari sosok tersebut dengan
bantuan pertanyaan:
(1) Apa saja inspirasi yang diperoleh dari tokoh tersebut dalam hal
pewartaan Injil?
(2) Menurut pengalaman bapak/ibu, apakah sudah menggunakan
media dalam pewaartaan yng selama ini dilakukan?
(3) Apa saja media yang sudah dimanfaatkan dalam pewartaan iman
dan sejauh mana media tersebut dapat membantu atau justru
menghambat pewartaan iman?
c) Dari artikel tentang pewartaan Rasul Paulus ini kita bisa mengambil
inspirasi bahwasanya pewartaan iman bisa dilakukan dengan bermacammacam cara dan dengan memanfaatkan macam-macam media. Salah
satunya seperti yang sudah ditunjukan oleh Rasul Paulus yaitu dengan
menggunakan media surat. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada
jemaat di Tesalonika guna menguatkan iman jemaat yang ada di
Tesalonikan supaya mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka
akan Kristus. Sekarang ini kita sebagai umat Allah juga bisa
memanfaatkan media-media yang ada guna mewartakan Kerajaan Allah
kepada dunia, juga untuk bisa saling menguatkan iman antar umat
beriman dengan cara-cara baru. Dengan perkembangan media yang ada
kita ditawarkan banyak peluang pewartaan baru.
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2) Berbagi Suka Cita Injil Lewat Whatsapp
a) Pendamping mengajak peserta untuk mensharingkan keterlibatan umat
dalam karya pewartaan Injil dalam era komunikasi digital (Whatsapp)
dengan pertanyaan:
(1) Sejauh pengalaman bapak/ibu menggunakan media sosial whatsapp di
dalam pewartaan iman?
(2) Apakah sarana yang ada seperti group whatsapp lingkungan sudah cukup
membantu dalam memberikan pewartaan?
b) Menanggapi perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat
dewasa ini Gereja menyampaikan pandangannya dalam dokumen Inter
Mirifica sebagai berikut,
Karena itulah Gereja memandang sebagai kewajibannya, untuk juga
dengan memanfaatkan media komunikasi sosial menyiarkan Warta
Keselamatan, dan mengajarkannya, bagaimana manusia dapat
memakai media itu dengan tepat. Maka pada hakikatnya Gereja
berhak menggunakan dan memiliki semua jenis media itu, sejauh
diperlukannya atau berguna bagi pendidikan kristen dan bagi seluruh
karyanya demi keselamatan manusia (IM 3).
Gereja juga tidak hanya melihat bahwasanya dirinya saja yang
membutuhkan dan perlu memanfaatkan media komunikasi sosial untuk
mewartakan Injil, namun Gereja juga melihat bahwasanya umat juga
memiliki peranan penting dalam mewartakan Warta Gembira karena mereka
pasti lebih dekat dan akrab dengan perkembangan komunikasi sosial seperti
yang tertulis dalam dokumen Inter Mirifica,
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Para awam pun yang berperan dalam penggunaan media itu,
hendaknya berusaha memberi kesaksian tentang Kristus, terutama
dengan menunaikan tugas mereka masing-masing penuh keahlian
dan berjiwa kerasulan; bahkan juga dengan secara langsung
menyumbangkan jasa-jasa mereka dibidang tehnik, ekonomi,
kebudayaan dan kesenian bagi kegiatan pastoral Gereja, sesuai
dengan posisi mereka (IM 13).
Gereja melihat bahwasanya para awam juga memiliki peran penting dalam
pewartaan iman dengan media, menurut Gereja awam sendiri bisa juga
melakukan pewartaan iman dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan
bantuan media yang ada dewasa ini sehingga akan lebih mendalam.
Dalam intruksi pastoral Communio et Progressio Gereja juga
menegaskan pandangannya akan perkembangan media sosial dewasa ini
sebagai berikut,
Kristus menunjukkan dirinya sebagai Komunikator yang sempurna,
sementara para Rasul menggunakan sarana komunikasi sosial apa
yang tersedia di zaman mereka. Sekarang perlu bahwa pesan yang
sama dibawa oleh sarana komunikasi sosial yang tersedia saat ini.
Memang akan sulit untuk menyatakan bahwa perintah Kristus dipatuhi
kecuali semua kesempatan yang ditawarkan oleh media modern untuk
memperluas ke banyak orang pengumuman tentang Kabar Baiknya
sedang digunakan. Oleh karena itu Konsili Vatikan II mengundang
umat Allah "untuk menggunakan secara efektif dan sekaligus sarana
komunikasi sosial, dengan bersemangat memanfaatkan diri mereka
untuk tujuan kerasulan" (Communio et Progressio no. 126).
Gereja sendiri memiliki pandangan positif akan perkembangan media sosial
yang dewasa ini berkembang di dunia. Gereja melihat bahwasanya di setiap
era memiliki cara komunikasi dan media komunikasi yang sesuai dengan
kebutuhan manusia di era itu. Seperti ketika dahulu para rasul yang juga
mewartakan iman dengan media surat dan lain sebagainya. Sekarang ini
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perkembangan media komunikasi sosial juga dilihat sebagai peluang dalam
menyebarkan Kabar Gembira oleh Gereja.

3) Merefleksikan retret dan menentukan niat konkret
a) Sebelum sharing pendamping mengajak peserta untuk melihat sebuah video
tentang pesan paus dalam hari komunikasi sosial tentang bagaimana
memanfaatkan

media

sosial

yang

ada

dewasa

ini.

(https://www.youtube.com/watch?v=K9gmTFIJNKo terakhir di akses pada
28 Mei 2019 pukul 19.45)
b) Peserta dibagi ke dalam kelompok 5-6 orang untuk mendiskusikan
mengenai niat bersama dalam memanfaatkan Whatsapp sebagai sarana
pewartaan dengan bantuan pertanyaan:
(1) Apa sajakah manfaat yang anda peroleh selama mengikuti rekoleksi
ini?
(2) Dari serangkaian proses yang telah kita lalui, niat apa yang dapat kita
bangun supaya dapat menggunakan media sosial whatsapp sebagai
sarana pewartaan?
4) Misa Penutup
Setelah selesai bersharing kemudian kemudian peserta di ajak untuk
menyiapkan diri untuk mengikuti misa penutupan rekoleksi.
RITUS PEMBUKA
LAGU PEMBUKA MB160
KELANA
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Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit suarga
Diantar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra
kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Ooo...

Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan
Ke dinding bukit-bukit namaNya diserukan oleh alam dan manusia
dengan hati yang tulus ikhlas dan gembira. Ooo...
TANDA SALIB DAN SALAM
I.

Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U. Amin
I.

Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah dan persekutuan

Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
PENGANTAR
I. Bapak ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita telah
melaksanakan kegiatan rekoleksi media sarana pewartaan iman yang akan kita
tutup dengan perayaan Ekaristi ini, didalam rekoleksi ini kita diajak untuk
mengenal lebih dalam tentang media media sosial sebagai sarana baru
pewartaan iman kita. kita di ajak melihat peluang-peluang baru mewartakan
iman kepada semua orang secara lebih cepat dan up to date di lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo. Sehingga lewat perayaan Ekaristi ini kita semakin
diteguhkan untuk mau terlibat lebih aktif dalam pewartaan iman kepada sesama
kita.
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SERUAN TOBAT
DOA PEMBUKA
I.

Marilah berdoa:

(hening sejenak)
I.

Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk

melihat karyamu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami bisa
lebih terlibat aktif dalam mewartakan sabdaMu dalam kehidupan kami seharihari dengan media sosial yang bisa kami gunakan dewasa ini dan bisa saling
menguatkan

dan

meneguhkan

iman

dengan

sesama

kami.

Dengan

pengantaraan Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, Sepanjang segala masa.
U. Amin.
LITURGI SABDA
BACAAN I
L. Pembacaan dari Surat Paulus Kepada Jemaat Di Galatia (Gal 2:15-21)
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari
bangsa-bangsa lain. Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh
karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus
Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami
dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan
hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang dibenarkan" oleh karena
melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha
untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah
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hal itu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena,
jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan
diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum
Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah
disalibkan dengan Kristus namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang
kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak
menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum
Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
LAGU ANTAR BACAAN
Cahaya Hidupku (MB 215)
Yesus t’lah bersabda “Tinggalah pada-Ku
Aku pokok anggur, kamu rantingnya
Kini kau Ku utus wartakan sabda-Ku
Warta suka cita dari Bapa-Ku”
Reff
Kini ku sadari sabda kasih-Mu,
Cahaya hidupku, Dikau Tuhanku.
Dikau t’lah bersabda “Siapa bersama-Ku
Akan hasilkan buah melimpah
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Terpisah dari-Ku, dikau akan musnah,
Bila bersama-Ku dikau bahagia”
Reff
Kini ku sadari sabda kasih-Mu,
Cahaya hidupku, Dikau Tuhanku.
BACAAN INJIL
I.

Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu
I.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (Mrk 16:9-20)

D. Dimuliakanlah Tuhan
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula
menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah
mengusir tujuh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada
mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang
berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar, bahwa Yesus
hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia
menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika
keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan
memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada merekapun
teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada
kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela
ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya
kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya. Lalu Ia
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berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada
segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orangorang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan c demi nama-Ku,
mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka
akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak
akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada
mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut
bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
I.

Demikianlah Injil Tuhan

U. Terpujilah Kristus
HOMILI
AKU PERCAYA
DOA UMAT
U. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepada-Nya akan membawa
kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surge agar selalu
diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatan-Nya:
L. Bagi Gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah: Semoga kita
semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah
sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan
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Kristus yang sungguh nyata

di dalam diri dan hidup kita, Marilah kita

mohon…
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
L. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pcgawai pemerintah: Semoga para
pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya
pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus
kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon...
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
L. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal
bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan: Semoga mereka yang berkecukupan
tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan
serta bakat-bakat mereka, demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan
bersama. Marilah kita mohon...
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
L. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini: Semoga kami semua
menyadari, bahwa media sosial yang ada dewasa ini sungguh memberikan kita
peluang baru dalam mewartakan Kabar Gembira dan Injil kepada sesama kita,
sehingga kita bisa saling meneguhkan dan menguatkan iman kita dan sesama
dalam mengkikuti Kristus Yesus, dan kita bisa menjadi umat Allah yang lebih
baik lagi. Marilah kita mohon…
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
L. Untuk doa kita masing-masing..........
Marilah kita mohon ......
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U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
I.

Tuhan, AlIah kami, kami harus mengakui: kata-kata bagus tidak berarti,

bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar
perbuatan kami sama dengan kata-kata kami, dan hidup kami sama dengan doa
kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
LITURGI EKARIST
LAGU PERSEMBAHAN
Di Pulau Semadi
Di ufuk langit nan merah kembara semadi
Di hadapan yang semayam di alam suci hari ini
Semoga Dia berkenan menghadirkan Diri
Menyambut setiap hati yang tunduk semadi
Ditingkah segala bunyi, suara alami
Yang terindah yang termurni dipersembahkan hari ini
DOA SYUKUR AGUNG
KUDUS (MB 248)
BAPA KAMI (Konvenas)
DOA DAMAI
ANAK DOMBA ALLAH
KOMUNI
DOA SESUDAH KOMUNI
I.

Marilah berdoa:
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I.

Ya Allah, semoga Sabda dan Tubuh Putera-Mu yang telah kami terima ini

memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami
sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak Kau perkenankan
memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan
kami.
U. Amin.
RITUS PENUTUP
PENGUMUMAN
BERKAT
I.

Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu
I.

Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah

yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.
PENGUTUSAN
I.

Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah.
I.

Marilah pergi! Kita diutus.

U. Amin.
LAGU PENUTUP
Ku Utus Kau
Lihatlah ladang sudah menguning, Telah siap dituai
Siapa yang jadi p`nuainya, Yang mau bekerja bagi Ku?
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Inilah aku utuslah oh Tuhan, Menjadi pekerja Mu
Perlengkapi dengan Roh Mu, Ku tak berdaya sendiri

Ku utus kau, Ku utus kau, Dengan kuasa Ku
Jangan takut, jangan tawar, B`ritakan Injil Ku
Bersatulah dan majulah Membangun k`rajaan Ku
Ku pilih kau, Ku utus kau, Ku akan menyertaimu

Ku mau taat, ku mau pergiDengan kuasa Mu
Kuatkanlah, teguhkanlah Hatiku, Tuhanku
Kami mau, kami maju Membangun K`rajaan Mu
Pimpin kami, urapilah, Dengan kuasa Roh Kudus
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BAB V
PENUTUP

Pada bagian penutup penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan manfaat penggunaan media sosial
Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman umat di Lingkungan St. Tarsisisus
Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari. Bagian kesimpulan ini, penulis akan
merangkum bab I sampai bab IV. Sedangkan pada bagian saran, penulis akan
mengemukakan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang diperoleh sebagai
masukan untuk para pengurus lingkungan, pewarta, dan umat di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari.
A. Kesimpulan
Media sosial merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan
teknologi dan komunikasi yang memiliki dampak dan manfaat yang cukup besar
dalam kehidupan manusia dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi.
Media sosial memungkinkan orang untuk saling terhubung dan terkait satu dengan
yang lain melalui bantuan jaringan internet. Media sosial juga bisa menjadi
sumber informasi yang tak terbatas bagi semua orang yang menginginkan dan
membutuhkan, juga merupakan tempat di mana semua orang bisa membagikan
berita dan informasi apapun yang diinginkan. Maka dari itu, Gereja Katolik
melihat sebuah peluang besar bagi karyanya dari media sosial yang ada dewasa
ini. Gereja melihat bahwasanya perkembangan media sosial yang sangat pesat
juga bisa membantu Gereja dalam mewartakan Kabar Gembira dan Injil kepada
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semua orang dengan lebih cepat dan mengena. Tentunya tidak hanya Gereja yang
bisa menggunakan media sosial sebagai sarana pewartaan iman, kaum awam juga
bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pewartaan
iman yang baru. Salah satu media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana
pewartaan iman salah satunya adalah media sosial Whatsapp. Karena dewasa ini
media sosial Whatsapp sudah memiliki banyak pengguna dari setiap kalangan
baik orang tua ataupun orang muda. Dengan demikian media sosial Whatsapp
tidak hanya bermanfaat untuk memudahkan komunikasi dan berbagi informasi
saja namun juga membantu dalam mewartakan iman. Melihat kenyataan tersebut,
maka

penggunaan

media

sosial

terlebih

umat

katolik

hendaknya

memanfaatkannya guna mewartakan iman kepada orang lain untuk saling
menguatkan dan meneguhkan iman.
Beberapa poin simpulan berdasarkan hasil penelitian tentang manfaat
penggunaan media sosial Whatsapp sebagai sarana pewartaan iman di Lingkungan
St. Tarsisius Sidomulyo, sebagai berikut:
1.

Apa yang dimaksud dengan media sosial
Dari penelitian yang sudah dilakukan, penulis menemukan bahwasanya

umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo sudah mengetahui tentang apa itu
media sosial yang ada dewasa ini. Melihat dari jawaban yang diberikan responden
mengatakan bahwasanya media sosial merupakan sebuah alat atau media yang
diciptakan manusia guna membantu dan mempermudah proses komunikasi dan
pertukaran informasi dengan orang lain yang memanfaatkan jaringan internet
sebagai pendukung media sosial. Dengan media sosial orang bisa berkomunikasi
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dan berbagi informasi dengan orang yang jauh sekalipun. Bukan hanya untuk
komunikasi saja namun media sosial bisa menjadi sebuah wadah atau sarana baru
yang bisa dimanfaatkan untuk bersosialisasi secara online dengan orang lain yang
jauh, karena media sosial sendiri merupakan sebuah sarana yang tidak dibatasi
jarak maupun waktu.
2.

Apa yang dimaksud media sosial Whatsapp dan apa saja manfaatnya?
Media sosial Whatsapp merupakan media komunikasi atau aplikasi yang

bisa membantu semua orang dalam hal berkomunikasi dan membagikan
informasi. Dengan media sosial Whatsapp orang bisa berkomunikasi dengan
orang lain yang jaraknya jauh. Media sosial Whatsapp tidak hanya bisa digunakan
untuk chating atau mengirim pesan dalam bentuk teks atau berkomunikasi lewat
audio atau telepon namun juga bisa digunakan untuk berkomunikasi secara audio
visual dengan fitur video call. Media sosial Whatsapp juga bisa digunakan secara
gratis selama kita memiliki koneksi internet. Media sosial Whatsapp juga tidak
hanya aplikasi yang bisa membantu komunikasi saja namun juga bisa
membagikan informasi, gambar, video, audio, lokasi, dan lain sebagainya. Media
sosial Whatsapp juga memiliki fitur group chat yang memungkinkan orang
berkumpul dalam satu tempat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.
Dengan adanya group chat ini juga akan membantu dalam mempererat
persaudaraan satu dengan lainnya antara anggota group chat.
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3.

Bagaimana pandangan Gereja tentang penggunaan media sosial Whatsapp
dalam pewartaan?
Di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari umat

sendiri beberapa orang sudah memanfaatkan media sosial Whatsapp sebagai
sebuah sarana pewartaan iman meski baru satu dua orang saja yang memanfaatkan
untuk membagikan renungan atau bacaan harian. Sehingga dengan demikian
belum seluruh umat menyadari akan manfaat media sosial Whatsapp sebagai
sarana pewartaan iman yang up to date, sehingga masih perlu penyadaran bahwa
Gereja sendiri juga sudah menggunakan dan melihat manfaat penggunaan media
sosial sebagai ajang pewartaan iman yang baru. Penggunaan media sosial
Whatsapp sebagai sarana pewartaan juga sudah dilihat Gereja sebagai hal yang
baik. Karena media sosial Whatsapp sendiri merupakan sebuah media yang sangat
dekat dengan masyarakat dewasa ini. Gereja memberikan pandanganNya akan
perkembangan sosial media yang ada dewasa ini seperti dalam instruksi pastoral
tentang

sarana

komunikasi

sosial

Communio

et

Progressio

Gereja

mendeskripsikan pandangannya tentang media sosial. Dalam instruksi sosial ini
Gereja hendak menyampaikan bahwasanya media moderen yang berkembang
dewasa ini memberikan cara-cara dan peluang baru dalam mewartakan Injil
dengan semangat kerasulan. Karena dengan media moderen ini persatuan antar
umat akan menjadi lebih intim. Gereja juga memandang bahwasanya media sosial
yang berkembang dewasa ini membawa peluang baru dalam mewartakan Injil.
Pandangan itu dideskripsikan melalui dokumen Inter Mirifica yang merupakan
salah satu hasil dari Konsili Vatikan II.
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4.

Bagaimana manfaat penggunaan media sosial Whatsapp dalam rangka
pewartaan di Lingkungan Santo Tarsisius Sidomulyo paroki Santo Yoseph
Medari?
Pewartaan iman merupakan tugas dari semua warga Gereja dalam

kehidupan dan panggilan mereka masing-masing. Dalam kegiatan menggereja
umat Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo juga memanfaatkan media sosial
Whatsapp sebagai sarana yang memudahkan dalam berbagai kegiatan. Terlihat
dari adanya group Whatsapp lingkungan yang digunakan sebagai media
komunikasi dan koordinasi antar umat dalam beberapa kegiatan. Bukan hanya
untuk kepentingan membagikan informasi yang ada di Lingkungan St. Tarsisius
Sidomulyo. Dalam rangka pemanfaatan media sosial Whatsapp sebagai sarana
pewartaan iman belum semua umat di Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
memanfaatkan dan menggunakan media sosial Whatsapp ini dengan benar.
Terlihat dari jawaban yang sudah dipaparkan oleh responden yang menyampaikan
bahwasanya masih ada umat yang mengirimkan konten-konten lain yang
sebenarnya melenceng dari tujuan group Whatsapp lingkungan.
B. Saran
Berdasarkan realitas yang ada penulis akan mengungkapkan beberapa saran
kepada pihak terkait supaya para pengurus lingkungan, pewarta, dan umat di
Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo Paroki St. Yoseph Medari lebih bisa
menggunakan dan memanfaatkan media sosial Whatsapp sebagai sarana baru
dalam mewartakan kabar gembira dan Injil di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo
Paroki St. Yoseph Medari,
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1.

Pengurus dan umat Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo hendaknya bisa
menggunakan media sosial Whatsapp secara lebih dewasa dan lebih baik lagi
guna mewartakan dan saling menguatkan iman antar umat.

2.

Pengurus dan umat Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo hendaknya bisa
saling mengingatkan satu dengan yang lain berkaitan dengan penggunaan
group Whatsapp lingkungan guna membagikan informasi yang sesuai dan
bukan mengandung unsur politik, sara, dan lain sebagainya.

3.

Pengurus dan umat Lingkungan St. Tarsisius sidomulyo hendaknya lebih
menyadari bahwasannya media sosial Whatsapp bukan hanya membantu
dalam menyebarkan informasi namun juga bisa digunakan sebagai sarana
untuk saling menguatkan iman satu dengan yang lain juga merupakan sebuah
sarana moderen yang bisa memupuk persaudaraan antar umat dalam
kehidupan sehari-hari.
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian
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Lampiran 2 : Hasil Wawancara
Hasil Wawancara
Nama Responden

: Kristiana Wening Utami Wirastri

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1. Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Media sosial itu kalau menurut saya itu adalah sebuah alat yang
menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya sudah
menggunakan media sosial sejak 2017 mas.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Menurut saya sebenarnya ya Whatsapp itu media komunikasi yang
baik karena bisa memberikan berbagai manfaat dan membantu
kehidupan kita, hanya saja terkadang penggunanya yang kadangkadang membuat

aplikasi

Whatsapp

ini

jadi

buruk

dengan

menyebarkan informasi palsu atau kabar bohong misalnya. Makanya
pengguna juga harus cerdas dalam menggunakan media ini sehingga
bisa menyaring mana yang baik dibagikan dan mana yang tidak
sehingga semua bisa berjalan baik.
3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Menurut saya manfaat utama dari Whatsapp ini ya sebagai alat yang
memudahkan komunikasi jarak jauh. Ya sekarang kita bisa saling
berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita tanpa harus
ketemu langsung kan. Manfaat lainnya menurut saya adalah ya ini bisa
jadi alat untuk mempermudah ketika menyampaikan informasi mas.

4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Menurut saya ya mas, pewartaan yang ada sekarang ini itu terlalu
bertele-tele. Tidak langsung saja pada intinya sehingga jadinya ya
bosenin gitu, karena isinya juga gitu-gitu aja. Mungkin juga butuh
(2)
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diselingi atau di tambahkan dengan cara-cara baru biar lebih segar
dikit.
5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Menurut saya ya mas pewartaan dengan menggunakan media sosial itu
kurang efektif. Karena ya cuma dibaca gitu aja dan gak terlalu
mengena. Karena kadang sih orang males buat baca renungan yang
panjang banget kalo tidak ya Cuma buat bahan bacaan aja gak lebih.

6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Menurut saya mas, kalo Whatsapp dipakai untuk pewartaan kurang
bagus sih. Soalnya kan kalo kita menggunakan komunikasi tidak
langsung bisa jadi nanti malah menimbulkan salah tafsir mas. Kan
penerimaan

setiap

orang

berbeda-beda

sehingga

orang

akan

menafsirkan apa yang ada dipikirannya saja.
7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Menurut saya tidak mas. Karena saat ada penyebaran informasi di
dalam sebuah group hanya ada dikit aja umat yang menanggapi.
Sehingga terkadang juga banyak umat yang tidak peduli atau jadi
enggan untuk membagikan renuangan atau bacaan harian.

8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Bagus aja sih mas, tapi ini untuk penyampaian pewartaan yang
sifatnya

ringan-ringan

saja.

Namun

untuk

pewartaan

yang

membutuhkan diskusi lebih lanjut lebih baik sih tetap dengan
pertemuan tatap muka langsung saja.

(3)
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Hasil Wawancara
Nama Responden

: Aloysius Eko Susyanto

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Media sosial menurut saya adalah media yang bisa digunakan untuk
komunikasi dan informasi yang menggunakan atau melalui internet.
Kalau saya menggunakan media sosial sejak 2016.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Menurut saya Whatsapp adalah aplikasi yang cukup baik, karena
memberikan banyak sekali manfaat terutama untuk berkomunikasi.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Kalau manfaat Whatsapp sendiri menurut saya adalah memudahkan
bertukar informasi bergambar atau menggunakan media dan bisa
berkomunikasi bergambar juga. Jadi kita bisa saling membagikan
informasi bukan hanya dalam bentuk teks atau tulisan saja namun juga
dalam bentuk gambar atau juga bentuk lainnya seperti juga dengan
video. Juga kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan suara namun
kita juga bisa seolah berhadapan secara langsung.

4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Menurut saya untuk proses pewartaan sekarang ini berjalan biasa saja,
ya seperti biasanya pewarta atau pendamping menyampaikan materi
kemudian umat sharing dan nanti diteguhkan oleh pendamping.

5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Ya bagus saja sih mas selama semua bisa memahami dan mengikuti
apa yang diwartakan dengan baik. Karena masing-masing orang
memiliki pandangan mereka masing-masing. Kadang kita membagikan

(4)
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renungan harian di group Whatsapp justru dianggap mengganggu atau
menuh-menuhin group saja.
6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Bisa mas, karena dengan Whatsapp informasi bisa dibagikan dengan
cepat, mudah, komplit, dan murah. Kan kalo pakai Whatsapp kita bisa
mengirim file video, gambar dan lain-lain. Jadinya ya bisa saja jika
Whatsapp dapat membantu proses pewartaan iman sekarang ini.

7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Bisa itu mas, contohnya dengan adanya Whatsapp bisa membuat
group-group sehingga mempermudah penyampaian informasi kepada
umat yang lainnya dan bisa mempererat persaudaraan antar umat
dalam komunikasi karena kita bisa bertemu dengan umat-umat lainnya
di dalam group Whatsapp.

8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Saya kira di lingkungan sudah jalan penggunaan medsos (media
sosial). Tinggal umatnya sendiri juga harus proaktif di dalamnya.

(5)
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Hasil Wawancara
Nama Responden

: Fx. Sumono

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal
media sosial?
-

Alat moderen yang berfungsi untuk membantu komunikasi dan
membagikan informasi yang dimiliki secara lebih cepat, seperti
contohnya Handphone dan lain-lainnya.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Aplikasi ini sangat membantu hubungan antara pengguna secara cepat.
Hanya tinggal memencet tombol atau layar pada ponsel saja kita bisa
langsung berkomunikasi dengan orang yang kita inginkan meski tidak
bertemu secara langsung. Apalagi sekarang ini sudah banyak pengguna
atau pelanggan chanel ini, sehingga kita tidak perlu repot lagi dalam
mencari media komunikasi.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Lebih murah, karena kita hanya perlu memiliki kuota internet dan
jaringan internet saja tidak seperti ketika mengirimkan SMS selalu
membayar dengan pulsa dan ketika kita menelfon secara langsung
akan lebih mahal. Cepat sampai ke objek, ketika kita mengirim pesan
selagi kita terhubung dengan internet kita bisa mengirim pesan dengan
cepat tidak ada pending seperti SMS. Objek tak terbatas, kita bisa
mengirim tidak hanya pesan teks namun juga bisa mengirim file media
lain. Mudah cara penggunaannya, tidak mudah trouble seperti ketika
harus mengirim sms misalnya.

(6)
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4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Whatsapp sangat membantu dalam menyebarkan informasi pewartaan
iman kepada umat atau komunitas, karena sekali kita membagikan
informasi

maka

semua

anggota

group

bisa

membaca

dan

menerimanya. Membuat group atau kelompok sangat efektif dan cepat
dalam menyampaikan kabar suka cita dalam Whatsapp, karena kita
hanya perlu membagikannya di satu tempat saja dan tidak perlu satu
persatu. Dalam menyampaikan kabar suka cita (baik) materi bahan
pewartaan bisa diambil melalui internet contoh E Katolik atau konten
yang masuk dengan seleksi/filter agar yang memotivasi, untik hidup
lebih baik dan semakin mendalam dalam mengikuti Kristus.
5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Sesuai jawaban nomor empat dengan alasan pewartaan jaman sekarang
kalau sarana awam atau manula tidak optimal baik waktu kesempatan,
bahan atau materi serta energi yang dibutuhkan walaupun pewartaan
secara tatap muka tetaplah sangat penting.

6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Sangat membantu karena, Kesempatan menyampaikan pewartaan
iman lebih fleksibel, kita bisa membagikan pewartaan kapan saja, di
mana saja, dan ke siapa saja, dapat dengan mudah dilakukan.
Walaupun tingkat respon penerima kabar baik tidak bisa diprediksi
optimalnya. Kadang ada yang bisa menerima dengan baik dan bisa
menjadi inspirasi kadang juga ada yang bingung ini apa kok
disharekan ke group.

7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Dapat saja.

(7)
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8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Alat atau media harus di manfaatkan sebagai bentuk kesatuan
komunitas yang lebih menghidupkan iman, memotivasi hidup dalam
pengharapan dan kesejahteraan. Umat selalu mengikuti secara aktif
penggunaan media menanggapi secara positif, selektif, dalam
menanggapi pewartaan dari seluruh anggota dalam group.

(8)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

Hasil Wawancara
Nama Responden

: Fransiska Regina Dinda

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Media sosial menurutku adalah media online (daring) yang digunakan
sebagai sarana untuk membantu pergaulan sosial secara online di
internet. Yang memungkinkan kita untuk bisa tetap bergaul meski
dengan orang yang jauh selama ada jaringan internet. Aku udah pake
media sosial sejak kelas 2 SMK berarti kira-kira sejak tahun 2015
sampai sekarang.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Penggunaan Whatsapp saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua
karena dari jarak jauh kita tidak hanya bisa berkomunikasi melalui
suara saja namun orang lain tetap dapat melihat wajah kita dengan
menggunakan video call, kemudian kita dapat mengirim pesan,
gambar, file dan masih banyak lagi yang lainnya.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Yang pertama menurut saya adalah dapat mengirim pesan gambar,
video, file, juga suara. Jadi media sosial Whatsapp ini memiliki fungsi
yang sangat baik karena pesan yang kita kirim sekarang tidak hanya
berupa tulisan saja. Yang ke dua kita sekarang kalo mau ngobrol
dengan orang lain kita juga dapat bertatap muka langsung dengan
video call. Sehingga kita bisa merasa lebih dekat seolah bertemu
langsung. Yang ke tiga tentu komunikasi kita akan jadi lebih mudah
dengan orang lain, sekarang hanya dengan satu aplikasi saja kita bisa
berkomunikasi bahkan sampai bertatap muka dengan orang lain yang
jauh prosesnya pun juga sangat mudah.
(9)
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4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Proses pewartaan yang berjalan itu dengan tata cara sarasehan. Disaat
sarasehan ada banyak tema dan materi yang dibahas, sesuai dengan
jadwal atau buku panduan yang ada bisa juga dengan mengikuti tema
bacaan injil yang diambil. Sehingga penyampaian materinya dilakukan
secara langsung dan juga dengan memberikan banyak contoh-contoh
konkret.

5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Pewartaan dengan media sosial di sisi lain sangat baik karena kita jadi
lebih mengerti banyak hal. Bisa lewat gambar, tulisan maupun suara
dari media social itu sendiri. Whatsapp bisa digunakan untuk
pewartaan iman karena lewat Whatsapp kita bisa saling membagikan
informasi atau pelajaran dengan mudah dan cepat

6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Lewat Whatsapp kita tidak hanya dibantu dalam proses komunikasi
namun juga bisa kita gunakan untuk berbagi informasi tentang Injil,
doa, dan masih banyak hal lagi, jadi Whatsapp tidak hanya untuk
Chatting saja tapi bisa juga untuk membangun solidaritas, seperti
ketika ada yang meninggal atau sakit kita bisa membagikan informasi
ke dalam group sehingga orang lain bisa tahu dengan demikian umat
lain bisa datang untuk menyampaikan rasa solidaritas kepada sesama
yang

membutuhkan.

Bukankah

dengan

demikian

kita

juga

mewujudnyatakan iman kita.
7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Iya, karena di tengah kesibukan yang jarang ketemu kita tetap bisa
berkomunikasi lewat bantuan Whatsapp. Sehingga komunikasi bisa
tetap terjaga antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa tahu
keadaan orang lain meski kita tidak berjumpa.

(10)
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8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Whatsapp lebih digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan beradu
argument atau berdebat di Whatsapp karena akan menimbulkan
kesalahpahaman.

(11)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12

Hasil Wawancara
Nama Responden

: Christina Supriyanti

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Media sosial merupakan alat komunikasi yang nggak dibatasi baik
jarak maupun waktu, karena kita bisa menggunakannya setiap saat
kapan pun kita mau. Selama orang yang kita hubungi juga bisa
berkomunikasi dengan kita. Saya menggunakan media sosial sejak
kurang lebih 14 tahun yang lalu (2004).

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Media sosial Whatsapp disamping gratis juga bisa mempererat
persaudaraan, itu karena Whatsapp memberikan fitur di mana kita bisa
membuat group dengan orang lain atau pengguna lain. Dengan
demikian banyak orang disatukan dalam sebuah tempat atau wadah.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Menurut saya yang pertama, mempererat persaudaraan dengan adanya
group, karena di dalam sebuah group kita akan langsung bertemu
dengan banyak orang sehingga akan menjadi semakin dekat. Yang ke
dua informasi cepat sampai ke tujuan dan menyebar ke banyak orang
terutama yang ada di dalam group Whatsapp, dengan adanya group
kita tidak pelu mengirimkan informasi yang kita miliki kepengguna
lain satu persatu kita tinggal bagikan dalam group saja semua anggota
bisa membaca dan membagikan ke yang lainnya, Yang ke tiga bisa
mendapatkan informasi dari pihak yang lain dengan lebih cepat,
hampir sama dengan yang nomor dua kita bisa berbagi informasi
dengan lebih cepat demikian pula dengan sebaliknya kita bisa

(12)
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mendapatkan informasi secara lebih cepat karena ada banyak anggota
di dalam group.
4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Pewartaan yang sekarang ini terjadi di tempat saya lebih banyak
dengan cara tatap muka. Materi yang diberikan bagus karena bahan
pewartaan sudah dibahas sama romo-romo di keuskupan jadi tinggal
mengembangkan saja dari buku panduan yang sudah ada. Kalo dari
segi pendampingnya ada yang sudah bagus karena sudah benar-benar
mempersiapkan materinya, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang
kurang bisa mengembangkan. [wawancara R5, 20 Maret 2019]

5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Pewartaan iman dengan media sosial bagus asal tidak menyimpang
dari sumber atau injil. Karena terkadang apa yang dibagikan justru
melenceng dari tujuan group. Media sosial Whatsapp juga dapat
digunakan sebagai sarana pewartaan karena lebih efektif, setiap orang
bisa mengaksesnya dan menggunakannya.

6. Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Biasa, karena orang yang gak ada waktu untuk datang di acara
pendalaman iman pun kalo di Whatsapp ada pendalman iman bisa
membacanya di HP. Karena sekarang ini hampir semua orang memiliki
HP dan Whatsapp sehingga berbagi informasi dengan orang lain sangat
mudah. Dengan kita membagikan pewartaan iman dalam group
Whatsapp orang yang membuka chat dalam group pasti akan
membacanya.

7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Dapat saja, sebagai contoh kalau ada yang meninggal atau sakit kita
langsung bisa janjian untuk berbela rasa pada yang kesusahan, tapi
kembali lagi pada pribadi masing-masing sudah disosialisasikan di
group tapi tetap gak mau terlibat juga ada yang demikian.
(13)
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8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Media sosial Whatsapp jadikan sarana atau alat untuk memperlancar
komunikasi antar umat dilingkungan Sidomulyo. Jangan sekali-sekali
media sosial Whatsapp di group lingkungan dijadikan alat untuk
berdebat atau menjatuhkan pihak lain.

(14)
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Hasil Wawancara
Nama Responden

: Sri Hartiningsih

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tanggal Wawancara : 31 Maret 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Menurut saya media sosial adalah sebuah sarana untuk mengadakan
komunikasi dan menerima informasi yang aktual dari segala penjuru.
Karena dengan sarana ini semua orang bisa saling berkomunikasi dan
membagikan informasi yang diperoeh dari berbagai tempat dengan
orang lain kapan pun dan di mana pun. Saya sudah menggunakan
media sosial sejak 2017.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Penggunaan media sosial Whatsapp saat ini jika digunakan secara
positif sangat besar manfaatnya. Bisa lebih mempererat persaudaraan,
menambah wawasan dengan informasi yang saling dibagikan antar
pengguna, dan lain sebagainya. Namun jika digunakan dalam hal-hal
yang negatif akan merugikan semuanya. Seperti dengan menyebarkan
hoax atau kabar bohong dan banyak orang yang percaya maka media
sosial Whatsapp justru akan membawa dampak yang negatif.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Untuk manfaat media sosial Whatsapp menurut saya yang pertama
lebih praktis dalam penggunaannya karena cukup dengan satu media
sosial kita bisa berkomunikasi dengan bermacam cara bisa telepon,
chatting, video call, dan lainnya. Penggunaannya pun cukup mudah
karena hampir sama dengan komunikasi menggunakan telepon biasa
seperti mengirim sms atau telepon. Biaya penggunaan juga murah,
tidak seperti ketika telepon dengan nomor biasa akan memakan biaya
pulsa yang cukup besar namun dengan media sosial Whatsapp kita bisa
(15)
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melakukannya secara geratis selama memiliki kuota dan jaringan
internet. Whatsapp juga bisa digunakan untuk membuat group chat
yang bisa menampung dan menjadikan satu beberapa orang dalam satu
aplikasi.
4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan ?
-

Proses pewartaan yang sekarang ini berjalan di Lingkungan St.
Tarsisius Sidomulyo sudah berjalan dengan lancar. Materi pendalaman
iman sudah bisa dikembangkan oleh pemandu sehingga tidak hanya
terfokus dari buku panduan saja. Juga untuk penyampaian dari
pemandu sendiri sudah banyak variasi sehingga memberikan
pengalaman pendalaman iman yang tidak membosankan dan tidak
hanya berpusat pada pemandu.

5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Pewartaan dengan menggunakan medsos saya setuju, karena Whatsapp
dapat sebagai sarana pewartaan iman karena, Yang pertama dengan
Whatsapp kita bisa membagikan renungan atau berita suka cita dari
aplikasi kitab suci lainnya. Yang kedua dengan Whatsapp menjadi
lebih menarik, karena pewartaan iman tidak melulu seperti sarasehan
yang kita duduk dan sharing tetapi juga dengan cara yang lebih baru.
Yang ketiga banyak sekarang materi – materi pewartaan yang bisa
dikirim lewat Whatsapp, sehingga semua umat bisa mendalaminya
kembali secara lebih personal.

6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Medsos Whatsapp dapat membantu proses pewartaan iman, karena
kalau kita sering membaca apa yang diwartakan kita selalu ingat. Jadi
kita tidak hanya duduk dan mendengarkan saja namun kita juga bisa
membaca kembali apa yang sudah diwartakan sehingga kita bisa lebih
memahami secara lebih mendalam lagi. Juga ada keinginan untuk
selalu membaca hal-hal yang ada dalam pewartaan iman.

(16)
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7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Dengan Whatsapp dapat lebih memperat persaudaraan antar umat
karena kita dengan komunikasi lewat Whatsapp merasa lebih dekat
meski pun tidak berjumpa secara langsung namun kita bisa
berkomunikasi dengan orang tersebut. Ada rasa ingin selalu menyapa,
kata menjadi empati. Ketika kita merasa atau melihat umat lain yang
kurang terlibat atau sedang dalam kesulitan kita bisa menyapa dahulu
melalui Whatsapp. Bisa curhat dengan apa yang dialami, sehingga
orang lain bisa membantu untuk memberikan solusi atau menguatkan
satu dengan yang lain.

8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Membagikan renungan bacaan Kitab Suci harian. Ada pembagian
materi pednalaman iman.

(17)
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Hasil Wawancara
Nama Responden

: St. Sukiman

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tanggal Wawancara : 3 April 2019
Tempat Wawancara : Lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo

1.

Apa yang anda ketahui tentang media sosial dan sejak kapan mengenal media
sosial?
-

Media sosial adalah sarana untuk menjadi menjalin komunikasi,
dengan menggunakan media sosial komunikasi akan lebih mudah
karena banyak yang menggunakan media sosial juga. Saya
menggunakan media sosial sejak tahun 2017.

2.

Bagaimana tanggapan tentang media sosial Whatsapp?
-

Berita yang disampaikan banyak yang positif tetapi juga banyak yang
negatif. Media soisal Whatsapp sangat membantu dalam penyampaian
berbagai informasi namun dalam informasi namun tak jarang informasi
yang disampaikan bukan informasi yang positif dan bisa membawa
dampak buruk bagi pembacanya.

3.

Apa manfaat dan kegunaan media sosial Whatsapp?
-

Media sosial Whatsapp dapat membantu kita menyampaikan dan
membegikan informasi secara lebih cepat. Tidak seperti dulu ketika
ada suatu kegiatan atau ada informasi penting kita harus datang ke
rumah umat satu persatu dan memberitahukan secara langsung,
sekarang dengan media sosial Whatsapp kita hanya tinggal menelpon
atau mengirim pesan teks untuk membagikan informasi. Sehingga
denganWhatsapp kita juga bisa menghemat biaya transportasi.

4.

Bagaimana pewartaan yang sekarang berlangsung di lingkungan?
-

Proses pewartaan yang sekarang ini berlangsung sudah berjalan
dengan baik dan lancar. Untuk materi pendalaman iman sendiri tidak
hanya terpaku dengan materi yang sudah ada saja namun sudah
diperluas dan dikembangkan dengan baik, sehingga buku panduan
(18)
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yang ada hanya sebagai pedoman saja. Dengan demikian apa yang
disampaikan dalam pendalaman iman akan menjadi relevan dan lebih
mengena dengan keadaan dan kebutuhan umat.
5.

Bagaimana tanggapan anda dengan pewartaan menggunakan media sosial?
-

Pewartaan menggunakan media sosial itu bagus. Whatsapp dapat
digunakan untuk media pewartaan, karena dapat menjangkau banyak
sasaran. Jadi dengan Whatsapp kita bisa membagikan warta iman
kepada siapapun selama kita memiliki kontak mereka. Tidak seperti
sarasehan kita hanya bisa memberikan pewartaan iman kepada umat
yang hadir di situ saja.

6.

Apakah penggunaan media sosial Whatsapp dapat membantu proses
pewartaan iman?
-

Whatsapp dapat membantu banyak orang mewartakan iman karena
dengan membaca apa yang diwartakan di dalam Whatsapp kita dapat
merenungkannya sehingga akan memperkaya pengetahuan tentang
iman. Bisa juga dengan kita membagikan kesaksian iman yang kita
alami dengan orang lain melalui Whatsapp dapat meberikan inspirasi
kepada orang tersebut.

7.

Apakah dengan media sosial Whatsapp dapat lebih mempererat persaudaraan
umat?
-

Sepanjang penggunaan medsos Whatsapp benar dapat mempererat
persaudaraan umat namun bisa saja menjadi sebaliknya. Karena
bagaimana medsos Whatsapp itu dapat membangtu atau tidak semua
juga tergantung pada penggunanya sendiri, jika dipakai untuk
memberikan warta iman maka bisa mempererat persaudaraan namun
jika digunakan untuk hal negatif akan merusak persaudaraan. Dengan
Whatsapp tidak ada kecanggungan dan ada kecenderungan bebas
untuk berkomunikasi.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20

8.

Apa usulan anda terhadap penggunaan media sosial Whatsapp dalam
pewartaan umat di lingkungan St. Tarsisius Sidomulyo?
-

Membagikan renungan harian dari kitab suci sehingga bisa
memberikan inspirasi atau penguatan bagi umat lainnya bisa juga
untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang injil dan
kisah santo atau santa yang bisa memberikan inspirasi hidup bagi
sesama.

(20)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21

Lampiran 3 : Screen Shoot Chat Group
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