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BAB IV 

DAMPAK KOMUNIKASI ANTARPRIBADI BAGI PERKEMBANGAN 

IMAN ANAK MUDA CLARETIAN-KUPANG (AMC) 

 

Manusia hidup dalam satu komunitas yang memiliki kebijakan tentang sesuatu yang mereka 

miliki bersama, dan komunikasi merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kebersamaan 

itu. Komunikasi seperti yang dikatakan Gudykunst, menciptakan atau membuat segala 

kebimbangan menjadi lebih pasti.
1
 Sebuah consensus dan pengertian bersama di antara individu-

individu sebagai anggota kelompok sosial akan mudah menghasilkan tidak saja unit-unit sosial 

tetapi juga pribadi. 

Kesenjangan yang terjadi dalam satu komunitas seringkali disebabkan oleh datangnya 

perubahan dari luar. Struktur sosial baru berdasarkan profesi dan fungsi yang lebih rasional 

mengakibatkan perubahan relasi. Dalam kaitannya dengan komunikasi antarpribadi, perubahan-

perubahan yang datang dari dalam maupun dari luar sangat berpengaruh terhadap perubahan 

relasi antarpribadi.
2
 

 Komunikasi Antarpribadi memiliki peran penting dalam membangun relasi antar pribadi 

dalam komunitas AMC Kupang terlebih bagi perkembangan iman mereka, di mana setiap 

pribadi dituntut untuk makin mengenal diri dan Tuhan lewat sesama AMC. Hal ini tergambar 

jelas dalam setiap program kegiatan yang menghantar setiap pribadi untuk mengenal seberapa 

jauh relasi dan imannya. 

                                                             
1 W.B. Gudykun, Culture and Interpersonal Communication, (Newbury Park: Sage, 1998), hal.134 
2Ibid, hal. 138 



2 
 

Dengan komunikasi antarpribadi seorang pribadi dihantar untuk masuk kekedalaman hatinya 

untuk melihat seberapa jauh ia mengenal dirinya dan sesamanya. 

Deskripsi perkembangan iman AMC 

Iman yang mendalam merupakan salah satu syarat mutlak bagi seorang Anak Muda 

Katolik. Iman bukan menyangkut hal-hal yang bersifat religious atau hanya berhubungan 

dengan Tuhan, tetapi meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Iman memiliki tiga 

dimensi yang tidak dapat dipisah-pisahkan yakni believing, trusting, dan doing. Ketiga 

dimensi ini menyangkut segi kognitif, afektif dan motorik seseorang, sehingga bila 

membahas soal perkembangan iman sesungguhnya adalah membahas perkembangan 

pribadi seseorang secara menyeluruh. Iman hanya akan berkembang jika seluruh 

pengelaman dan pengetahuan yang di peroleh selama kegiatan direfleksikan dan 

dibatinkan, tetapi bila hal ini tidak dilaksanakan maka seluruh proses pendampingan 

hanya sebatas menambah wawasan. 

Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengetahui apakah  AMC Kupang mengalami 

perkembangan iman  dalam proses pendampingan bersama dalam komunitas AMC-

Kupang. 

1.1. Dimensi Kognitif  

Iman sebagai keyakinan adalah dimensi iman yang menekankan segi intelektual. 

Iman dipahami sebagai sebuah keyakinan, oleh sebab itu iman perlu direnungkan, 

dipahami dan didalami agar iman dapat diyakini dengan teguh. Salah satu dari dimensi 

kognitif ini adalah kemampuan untuk mengkritisi informasi yang diterima, bukan hanya 

menolak tetapi juga memandang berbagai hal sebagai jalan untuk memperkembangkan 
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iman.   Dimensi kognitif iman menekankan bahwa iman dapat dipertanggung jawabkan 

menurut daya akal budi. 

Setelah mewawancarai 20 narasumber dan mereka semua menyatakan bahwa 

komunikasi antarpribadi membuat mereka semakin bersemangat untuk mengikuti 

perayaan ekaristi. Sebelumnya mereka belum memiliki semangat dan antusias yang 

besar untuk mengikuti perayaan ekaristi. Semangat untuk mengikuti perayaan ekaristi 

muncul setelah merefleksikan panggilan hidup serta mengetahui makna perayaan 

ekaristi. Silva dan Ida menegaskan hal yang senada bahwa sebelum bergabung di AMC 

mengikuti perayaan ekaristi masih sebagai formalitas semata namun setelah bergabung 

mereka menjadi tahu makna perayaan Ekaristi dan makin bersemangat mengikuti 

perayaan Ekaristi. Mereka semua menegaskan bahwa AMC menghantar mereka 

semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan inilah yang kemudian menjadi sumber 

semangat untuk mengikuti perayaan ekaristi. 

Berdasarkan pengelaman Eklis, Ani, Grace dan Ronal dalam menjalani tanggung 

jawab sebagai seorang beriman selama bergabung dalam komunitas AMC Kupang 

terkadang muncul rasa terpaksa untuk melaksanakannya, terlebih ketika sedang jenuh 

dan lelah. Dalam kegiatan tertentu, misalnya doa pribadi dan Ekaristi sudah dilakukan 

dengan penuh kebebasan tetapi dalam kegiatan lainnya masih ada rasa terpaksa. Silva, 

Oncik dan Kim menyatakan bahwa mengikuti perayaan Ekaristi pada hari minggu 

merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri dan dilaksanakan dengan penuh 

kebebasan, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Berbeda dengan kegiatan lain seperti 

misa pagi, doa di lingkungan, latihan koor, pendalaman iman serta kegiatan lainnya 

seringkali dilakukan dengan terpaksa. 
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Sedangkan menurut Egi dan Desi selama bergabung dengan AMC tidak ada rasa 

terpaksa untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang beriman. Misalnya 

mengikuti perayaan Ekaristi, terlibat di lingkungan atau kegiatan rohani lainnya. mereka 

menegaskan bahwa dengan bergabung di AMC mereka semakin dimurnikan kembali.  

Komuniksi antarpribadi juga membantu mereka untuk semakin mendalami dan 

membaca Kitab Suci. Hal ini hampir di sampaikan oleh semua anggota AMC yang di 

wawancarai. Di sini mereka menegaskan bahwa komunikasi yang terjalin memberi 

semangat tersendiri, terlebih ketika pribadi sedang goyah maka pilihan yang di sarankan 

adalah membaca kitab suci. Karena Kitab Suci merupakan buku yang berisi ajaran iman. 

Komunikasi antarpribadi juga membantu mereka untuk semakin mengenal iman 

mereka sebab di dalam komunitas disodorkan materi serta kigiatan yang bertujuan untuk 

memperdalam iman masing-masing orang. 

1.2. Dimensi Afektif 

Iman sebagai kepercayaan merupakan relasi pribadi seseorang dengan Tuhan. Relasi 

ini menekankan segi afeksi atau rasa yang terkait dengan hati nurani. Segi afeksi ini 

membahas soal isi hati, oleh karena itu hal yang paling utama dalam dimensi afektif 

adalah mendengarkan suara hati. Selain itu, untuk menjalin relasi tersebut harus ada rasa 

bangga terhadap apa yang diimani, kebebasan dan tanggung jawab.  

Setelah mewawancari 20 responden anggota AMC dan penulis mendapat gambaran 

bahwa iman mereka semakin berkembang setelah bergabung karena di dalam komunitas 

AMC, komunikasi antarpribadi berjalan dengan baik dan efektif. 

Eman Taena, Ita dan Nina menyatakan bahwa mereka semakin menyadari rencana 

Tuhan atas hidup ini, oleh sebab itu hidup harus selalu dimaknai. Hidup  bersama teman-
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teman AMC itu sangat menyenangkan dan disini mereka merasakan sungguh-sungguh 

bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Sebab disaat ada masalah datang menghampiri 

teman-teman selalu memberi motivasi untuk selalu berdoa pribadi dengan sungguh dan 

menyerahkan setiap persoalan dalam tangan Tuhan. 

Menurut Kim, sebelum bergabung di AMC seringkali ia menyalahkan Tuhan atas 

apa yang kurang baik dalam hidupnya.namun setelah bergabung di AMC , ia mendapat 

kesempatan untuk mengolah dan merenungkan pengelaman tersebut sehingga ia 

menyadari bahwa semua pengelaman tersebut memiliki makna. Sehingga ia kembali 

untuk berdoa pribadi dan mengikuti peryaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh dan 

bersemangat. 

Oncik, Silva, Egi dan Ronal menyatakan bahwa sebelum bergabung di AMC 

perayaan Ekaristi hanya dipandang sebagai rutinitas dan tidak ada hubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Perayaan ekaristi hanya sebuah ritual yang melengkapi berbagai 

peristiwa misalnya; pernikahan dan kematian. Perayaan Ekaristi dipandang tidak lebih 

dari penanda  hari minggu dan sebagai kegiatan sekunder setelah kegiatan-kegiatan 

pribadi, bahkan perayaan Ekaristi dianggap sebagai kegiatan opsional, boleh dirayakan 

atau juga tidak. Setelah bergabung di AMC, pandangan itu berubah total kini perayaan 

Ekaristi dipandang sebagai perayaan yang sangat bermakna, bahkan menjadi kebutuhan 

dasar dalam hidup beriman yang harus terpenuhi. 

 Ani, Novi, Desi dan Jo bahwa .keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang 

agama menjadikan iman sangat dangkal. Iman tidak dipahami dalam seluruh realitas 

hidup, namun hanya disempitkan pada perayaan Ekaristi. Artinya dengan rajin 

mengikuti perayaan Ekaristi, maka iman akan semakin bertambah. Kehidupan rohani 
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tidak diperhatikan secara khusus, bahkan kegiatan rohani, misalnya: doa pribadi, refleksi 

dan lainya terasa asing. Namun dalam proses komunikasi yang terjadi dalam komunitas 

AMC serta berbagai kegiatan seperti Taize, kemping rohani,latihan koor dan lainnya 

membuat mereka perlahan-lahan paham dan mendapat titik terang . iman tidak lagi 

dipahami sebagai bagian yang terpisahkan  dari kehidupan, namun justru nyata dalam 

kehidupan. Sebab menurut Fredi, jika kita berkomunikasi dengan baik maka akan 

membantu kita dalam doa pribadi sebab ketika orang menjalin keakraban maka dengan 

sendirinya orang akan merasa nyaman dan membuat batinnya tenang. 

Sedangkan Eklis mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi sangat 

membantunya dalam berdoa pribadi dengan baik namun bila ada hal-hal yang 

menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya maka doanya akan asal-asalan saja. Ia 

juga menegaskan bahwa setelah bergabung bersama AMC baru ia tahu pentingnya doa 

pribadi, latihan koor dan doa Rosario dengan baik tapi soal mengikuti perayaan Ekaristi, 

ia menyatakan bahwa perayaan Ekaristi baginya merupan sesuatu yang tidak bisa di 

bahasakan dengan kata-kata. Ekaristi itu wajib dan tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

Dona pun mengatakan hal yang serupa bahwa komunikasi antarpribadi sangat 

membantu baik dalam hal doa pribadi,latihan koor, doa Rosario dan mengikuti perayaan 

Ekaristi karena menurutnya bila ia merasa malas maka ada teman-teman yang memberi 

semangat untuk berdoa dengan baik. Hal yang samapun diutarakan oleh Melita. Ia 

mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi sangat membantunya dalam berdoa dengan 

baik karena ketika ia mengalami kesulitan dalam berdoa maka ia akan menceritakan 

kepada teman-teman dan meminta mereka untuk memberi masukan atau saran. Dari 

jawaban itu akan mempengaruhinya dalam berdoa dengan baik. Sama halnya dengan 



7 
 

latihan koor,doa Rosario dan juga mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Hal serupa 

pun disampaikan oleh Alan. Ia mengatakan bahwa komunikasi sangat membantunya 

sebab teman-teman membantunya untuk sadar terhadap tanggung jawab yang diberikan 

apa bila ada latihan koor atau doa Rosario baik itu di lingkungan, komunitas dan juga di 

kampus . 

 

1.3. Dimensi Tindakan 

Iman sebagai tindakan berkenaan dengan wujud nyata dari iman berupa perhatian 

terhadap hidup rohani, keterlibatan dalam kegiatan gereja dan pelayanan bagi sesama. 

Hampir semua anggota AMC menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi dapat 

membantu mereka berelasi dengan baik, baik itu dengan orang tua, dosen dan teman-

teman. Melita mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi membantunya untuk terbuka 

kepada teman karena di dalam sebuah komunitas itu merupakan sebuah keluarga di 

mana di dalamnya segala keluh-kesah dapat kita bagi dan di sini kita dapat menemukan 

hal-hal atau solusi dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Dari sini kita dapat 

menemukan teman dan menjalin relasi dengan mereka dan merasa tidak sendiri. Ia juga 

mengatakan bahwa karena sudah sering mengalami pengelaman berbagi maka 

pengelaman itu ia terapkan baik di asrama maupun di kampus. Komunikasi antarpribadi 

sangat membantu dalam studi ataupun belajar sebab di dalam komunitas AMC sering di 

ingatkan bahwa studi dan belajar hal mendasar dari seorang mahasiswa. Karena sering 

berkomunikasi dan mendengarkan apa yang disampaikan maka di sini ia belajar untuk 

memahami orang tua, teman-teman dan dosen. 
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Ita mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi sangat membantunya untuk selalu 

terbuka dengan siapa saja terlebih dengan orang tua maupun dosen. Ia mengatakan 

bahwa dengan terbuka terhadap teman-teman membantunya untuk lebih giat dalam 

belajar dan selalu berpikir posetif atas apa yang ia lakukan. Hal serupa di utarakan oleh 

Nina, ia  mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi membantunya dalam studi sebab 

teman-teman selalu memberi motivasi untuk selalu berkembang dalam dunia akademik. 

Dona dan Jo mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi sangat berguna karena 

komunitas AMC merupakan tempat untuk saling berbagi baik itu pengelaman maupun 

ilmu yang di dapat di kampus. Di sini mereka dituntut untuk saling terbuka dan berbagi 

satu sama lain sehingga kami saling membantu di saat susah. Bukan hanya itu saja tetapi 

ia juga makin terbuka dengan orang tua dan dosen sehingga memberi dampak posetif 

terhadap studi dan belajarnya. 

Fredi dan Eglis mengatakan bahwa di dalam komunikasi antarpribadi ada sistem 

saling berbagi maka di sinilah keterbukaan itu mulai muncul. Komunikasi antarpribadi 

juga membantu karena ketika berada di sekitar teman-teman pasti kita saling terbuka 

maka akan ada teman yang memberi motivasi dan motivasi inilah yang mendorong kita 

untuk lebih membuka diri serta mendorong kita untuk lebih semangat dalam belajar atau 

studi. 

 Ani pun mengatakan yang sama bahwa komunikasi antarpribadi dapat membantu 

dirinya untuk terbuka baik itu dengan teman maupun orang tua. Sebab setelah 

bergabung di AMC ia bisa mengetahui dan mengenal dengan baik proses menjadi 

pribadi yang lebih baik. Oncik juga menegaskan yang sama bahwa ia bangga menjadi 

anggota AMC karena pelayanan serta komunikasi yang terjalin dalam komunitas AMC 
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membantu dirinya dalam proses hidup bersama orang lain sehingga proses belajar 

bejalan dengan baik tanpa ada kendala.  

Grace mengatakan bahwa Komunikasi Antarpribadi membantunya terbuka dengan 

orang lain. Sebab di dalam komunitas AMC mereka di hantar untuk terbuka satu dengan 

yang lainnya. ia juga menyatakan bahwa karena komunikasi yang baik antara sesama 

anggota maka jika ada masalah maka itu menjadi masalah bersama dan kemudian 

mencari jalan keluarnya bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


