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Abstract: Tulisan ini menyuguhkan suatu riset kecil tentang respon para pengguna media 
sosial terhadap sebuah gambar poster bertuliskan “I love Jesus –son of Mary– peace be 
upon him and his mother” yang dikirimkan ke media Facebook dan group Whatsapp pada 
tanggal 25 Desember 2017. Metode yang digunakan adalah survey dengan memanfaatkan 
momen Hari Raya Natal dengan waktu pemberian tanggapan selama 3 (tiga) hari. Hasil dari 
kajian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (80%) menyatakan setuju dengan 
gambar poster tersebut, baik responden dari umat Islam maupun umat Kristiani. Hal ini 
menunjukkan bahwa umat dari kedua agama tersebut mencintai sosok yang sama yaitu 
Jesus son of Mary (peace be upon him and his mother), terlepas dari perbedaan keyakinan 
antara kedua pemeluk agama tersebut tentang sosok Jesus. Di antara responden tersebut 
ada juga yang menyatakan tidak setuju (12,86%) dan yang terkejut (7,14%). Tulisan ini 
bermanfaat karena hasil dari riset ini menunjukkan adanya potensi kerukunan beragama 
khususnya Islam dan Kristen, karena sejatinya mereka mencintai sosok yang sama.  

Keywords: Fenomena sosial, kerukunan agama, pemahaman agama, Islam, Kristen.  
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Pendahuluan 

Jesus adalah sosok orang yang dipercaya oleh umat Kristiani sebagai Tuhan (Vârlan, 2016). 

Sementara di dalam agama Islam, Jesus adalah Nabi Isa ‘alaihis salam, seperti salah satunya terdapat 

dalam Surat An-Nisa’ ayat 163: “Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to 

Noah and the prophets after him. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the 

Descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the book [of Psalms]” 

(Ali, 2016). Kata “Jesus”, “Christ” atau “Jesus Christ” digunakan sebagai terjemahan dari kata “Isa” 

dapat kita temukan di beberapa versi Al-Qur’an terjemahan Bahasa Inggris, seperti versi Sahih 

International, versi Yusuf Ali, versi Mustafa Khattab, versi William Pickthall, versi Abu Haleem, versi 

Muhammad Asad, serta versi Muhsin Khan & Al-Hilali. Terjemahan Alqur’an ini adalah hanyalah hasil 

upaya manusia (Asad, 1980), bukan Alqur’an itu sendiri. 

Walaupun kata “Jesus” digunakan sebagai terjemahan dari Nabi Isa ‘alaihis salam dalam berbagai 

terjemahan Al-Qur’an dan literature Islam berbahasa Inggris, namun bagi orang Islam yang bahasa 

ibunya (native language) bukan Bahasa Inggris, ternyata penggunaan kata “Jesus” sebagai pengganti 
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kata “Isa” belum tentu dipahami secara semestinya. Tidak semua orang muslim terbiasa dengan istilah 

“Jesus” sebagai pengganti kata “Isa”, walaupun hal itu diungkapkan dalam Bahasa Inggris. Tulisan ini 

diangkat dari sebuah kejadian yang tidak disengaja, namun ternyata hasil dari ketidaksengajaan itu 

mengandung kaidah-kaidah ilmiah yang cukup menarik untuk dibahas sebagai bagian dari perilaku 

sosial dari sebuah masyakarat agamis yang majemuk. 

Riset kecil ini diawali dari sebuah kiriman gambar berupa gambar poster (poster image) di media 

sosial Facebook dan Whatsapp yang mendapat tanggapan beragam dari para penggunanya. 

Tanggapan yang beragam itulah yang dapat dinilai sebagai bagian dari realitas pemahaman antar 

agama (inter-religion understanding) terhadap agamanya sendiri, agama orang lain, serta konektivitas 

antar kedua agama tersebut. 

 

Metodologi Penelitian 

Studi ini dapat dikategorikan ke dalam metode survey yang membutuhkan penilaian responden 

terhadap alat ujinya (Groves et.al., 2009). Alat uji yang dimaksud adalah tulisan “I love Jesus –son of 

Mary- peace be upon him and his mother” yang dibuat dalam bentuk gambar poster (Gambar 1) dan 

dikirimkan pada laman Facebook dan Whatsapp Group (WAG). Gambar itu dikirimkan tepat pada 

tanggal 25 Desember 2017 yaitu hari dimana umat Kristiani sedang merayakan Hari Raya Natal. 

Analisis terhadap respon para pengguna Facebook dan WA dilakukan selama 3 (tiga) hari (25 – 27 

Desember 2017). Sebelumnya tidak dijelaskan bahwa gambar ini merupakan alat uji atau  media untuk 

kepentingan apapun, sehingga respon dari pengguna dianggap natural dan real, karena respon itu 

dilakukan secara spontanitas. Para pengguna media sosial bebas melakukan respon, ekspresi, 

dan/atau komentar sebagaimana yang biasa terjadi dalam dunia media sosial. 

 

Gambar 1. Gambar poster (poster image) yang menjadi materi inti studi. 

Hasil dari respon masyarakat kemudian dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: setuju 

(agree), tidak setuju (disagree) dan terkejut (surprised). Bentuk respon dari responden itu diberikan 

dalam bentuk emoji (emoticons) jempol ( ) dan hati ( ) untuk agree dan bentuk emoji wajah 

terkejut ( ) untuk surprised atau melalui pesan yang dikirimkan secara pribadi. Untuk responden yang 

menyatakan tidak setuju (disagree), mereka mengekspresikannya dalam bentuk kalimat penolakan 

yang dikirimkan baik pada dinding (wall) Facebook maupun pesan melalui jalur pribadi. 
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Hasil dan Pembahasan 

Studi ini menunjukkan hasil yang sangat menarik. Setelah 3 (tiga) hari dari tanggal pengiriman 

gambar, ada sebanyak 70 responden yang memberikan respon dan komentar, baik pada laman 

Facebook maupun pada WAG. Dari seluruh responden tersebut, 56 orang (80%) menyatakan setuju, 9 

orang (12,86%) menyatakan tidak setuju, dan 5 orang (7,14%) menyatakan terkejut. 

 

Gambar 2. Persentase respon terhadap “I love Jesus –son of Mary-“. 

Apabila kita analisis lebih dalam lagi, dari 56 responden yang menyatakan setuju, 11 orang di 
antaranya adalah umat Kristiani, baik orang Indonesia maupun orang asing. Sedangkan 45 orang 
sisanya adalah dari umat Islam, sebagian besarnya orang Indonesia dan ada juga orang asing. Jumlah 
dominan dari total responden (80%) yang menyatakan setuju (agree) menunjukkan bahwa ungkapan “I 
love Jesus –son of Mary- peace be upon him and his mother” dapat diterima oleh keumuman orang, 
baik umat Islam maupun umat Kristiani.  

Hasil studi ini juga menggambarkan tentang tingkat pemahaman masyarakat bahwa umat dari 
kedua agama itu memang mencintai sosok Jesus son of Mary, terlepas dari perbedaan keyakinan 
mereka tentang sosok tersebut. Hasil ini juga menujukkan bahwa mayoritas umat Islam telah paham 
bahwa Jesus son of Mary adalah Nabi Isa ‘alahis salam.  

Selanjutnya, 5 responden (7,14%) menyatakan ekspresi terkejut (surprised). Semua responden 
yang menyatakan terkejut ini berasal dari umat Islam. Keterkejutan mereka ini didasarkan pada 2 (dua) 
alasan, yaitu: 1) tidak yakin bahwa penulis mengirimkan gambar poster yang mereka anggap 
kontroversial, 2) terkejut atau baru tahu bahwa Jesus itu adalah Nabi Isa ‘alaihis salam.  

Terakhir, ada 9 responden (12,86%) menyatakan tidak setuju (disagree). Semua responden yang 
menyatakan tidak setuju ini berasal dari umat Islam. Ketidaksetujuan mereka ini didasarkan pada 
beberapa alasan, yaitu: 1) meragukan bahwa Jesus itu Nabi Isa, 2) berpendapat bahwa nama 
orang/nabi dalam Alqur’an tidak bisa diterjemahkan, 3) berpendapat bahwa nama orang/nabi bisa saja 
diterjemahkan, tapi lebih utama menyebutnya dengan nama yang ada dalam Alqur’an, 4) berpendapat 
tidak akan menggunakan kata "Jesus", karena nama itu sudah menjadi nama tuhannya agama lain. 

Analisa penulis terhadap responden yang tidak setuju ini bisa dikarenakan oleh beberapa alasan, 

yaitu: 1) responden belum pernah membaca terjamahan Alquran berbahasa Inggris, 2) responden 

belum pernah membaca literatur-literatur Islam berbahasa Inggris, 3) responden belum pernah 

mendengarkan khutbah / ceramah berbahasa Inggris atau menonton siaran tv Islam berbahasa Inggris, 

4) resonden belum pernah tinggal di negara luar negeri, 5) alasan lain yang perlu digali lebih dalam 

melalui riset yang lebih komprehensif. 
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Kesimpulan 

Studi ini mengkaji tentang respon pengguna media sosial terhadap ungkapan “I love Jesus –son of 

Mary- peace be upon him and his mother”. Hasilnya menunjukkan bahwa 56 orang (80%) menyatakan 

setuju (agree), 9 orang (12,86%) menyatakan tidak setuju (disagree), dan 5 orang (7,14%) menyatakan 

terkejut (terkejut). Studi ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat dari kedua agama sudah 

memahami dan tidak mempermasalahkan ungkapan tersebut. Mereka mencintai sosok Jesus –son of 

Mary- terlepas dari perebedaan keyakinan mereka tentang siapa sebenarnya sosok Jesus tersebut. 

 

Saran 

Studi ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih komprehensif agar alasan-alasan para 

responden, baik yang menyataan setuju, tidak setuju, maupun yang terkejut dapat diketahui lebih rinci. 

Alasan-alasan ini nantinya dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

terhadap para responden tentang sosok Jesus. Pemahaman ini bermanfaat setidaknya untuk menjaga 

kerukunan umat beragama, khususnya bagi kedua umat Muslim dan umat Kristiani, karena pada 

hakekatnya ternyata mereka mencintai seorang sosok yang sama, terlepas dari perbedaan keyakinan 

mereka terhadap sosok tersebut. 
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