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KUISIONER PENELITIAN KOTBAH (THESIS PROJECT) 

Berilah tanda silang (X) pada kolom penilaian, dengan bobot berikut; nilai 5 = sangat setuju (SS); nilai 
4 = setuju (S); nilai 3 = ragu‐ragu (RR); nilai 2 = tidak setuju (TS); nilai 1 = sangat tidak setuju (STS) 
 

Keterangan Istilah:   
Amanat Teks  = ide eksegetika, main idea, ide teologis, atau pesan utama dari suatu teks. 
Amanat Kotbah = ide eksegetika atau ide teologis yang “diterjemahkan” ke bahasa kotbah (homili) 
 

 Mohon diisi dengan jujur dan sesuai dengan pengalaman nyata 
dalam pelayanan 

 

NO PERNYATAAN-PERNYATAAN PENILAIAN 

  STS TS RR S SS 
01. Menurut pengalaman saya, penguasaan  teori hermeneutika, berpengaruh 

pada keterampilan merumuskan ide eksegetika dari teks Alkitab atau 
amanat teks (AT) maupun pesan kotbah atau amanat kotbah ( AK) 

     

02. Konsep kotbah yang berpusat pada Kristus, berpengaruh dalam setiap 
penyusunan kotbah saya 

     

03. Dalam berkotbah, inti beritanya penting untuk  dikaitkan dengan pribadi, 
karya, dan ajaran Yesus Kristus. 

     

04. Kotbah pada dasarnya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah      
05. Menurut pengalaman saya, penguasaan  konsep Injil Kerajaan Allah 

(yang mencakup berita tentang  pembebasan, penebusan, penyelamatan, 
dan pemulihan), dapat mempermudah saya dalam merumuskan ide 
teologis (amanat teks) maupun ide utama kotbah (amanat kotbah) 

     

06. Menggunakan sudut pandang yang berfokus pada karya penyelamatan 
dari PL hingga PB, dapat memudahkan saya dalam menemukan ide 
teologis (AT) dari suatu teks dan ide kotbah (AK) 

     

07. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
Mengaitkan dengan simbol-simbol tentang Kristus dalam PL 

     

08. Bila saya dapat menemukan dan memahami simbolisme Kristus dalam 
kitab PL, maka akan memudahkan saya dalam merumuskan amanat teks 
dan amanat kotbah. 

     

09. Dalam kitab PB, istilah Injil berhubungan dg  identifikasi pribadi Yesus      
10. Dalam kitab PB, istilah Injil berhubungan dengan biografi atau kisah 

tentang Yesus 
     

11. Dalam kitab PB, istilah Injil berhubungan juga dengan misi yang 
dikerjakan oleh 12 murid Yesus 

     
 

12. Dalam kitab PB, istilah Injil berhubungan juga dengan pengajarang iman 
yang diajarkan oleh para rasul 

     

13. Saya yakin, bahwa seluruh Alkitab (dari Kejadian sampai Wahyu) dapat 
dirangkum ke dalam satu tema besar Alkitab. 

     

14. Dalam kitab PL, berita injil dapat diidentifikasi dari teks-teks Alkitab 
yang berbicara tentang; kebenaran, keadilan, pembebasan/ 
penyelamatan, kedamaian, dan pemulihan ciptaan 

     

15. Dengan mengaitkan pada pribadi, karya dan ajaran Yesus; saya lebih 
mudah menemukan amanat teks (AK) atau amanat kotbah (AK) 

     

16. Dengan menghubungkan pada pemahaman injil dalam kitab PL dan PB 
saya lebih mudah menemukan ide teologi (amanat teks, AT)atau pun ide 
kotbah (amanat kotbah, AK) 

     

17 Dengan mengaitkan pada tema sejarah keselamatan, memudahkan saya 
dalam menemukan amanat teks (AT) maupun amanat kotbah (AK) 

     

18. Dengan mengaitkan pada tema ttg perjanjian Allah dalam Alkitab, 
memudahkan saya dalam merumuskan amanat teks  atau amanat kotbah  

     

19. Saya dapat membuktikan berita mengenai Yesus dari kitab PL      
20. Dengan memahami pokok-pokok ajaran Yesus, memudahkan saya 

menemukan pesan/amanat kotbah untuk konteks jemaat sekarang 
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NO PERTANYAAN-PERTANYAAN STS TS RR S SS 
21. 
 

Tema-tema dalam kitab PL maupun surat-surat rasuli, dapat dikotbahkan 
sejalan dengan ajaran Yesus 

     

22. Saya percaya, bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan      
23. Saya dapat menjelaskan tentang Yesus yang sudah ada sebelum dunia 

dijadikan. 
     

24. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
Menghubungkan dengan sejarah keselamatan 

     

25. Tema besar Alkitab (dari Kejadian sampai Wahyu), berhubungan dengan 
tindakan penyelamatan Allah. 

     

26. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
Mengaitkan dengan penggenapan janji-janji Allah yang diungkapkan 
dalam PL dan dipenuhi di PB 

     

27. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
Mengaitkan dengan tipologi (gambaran) Kristus dalam PL 

     

28. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
Memakai analogi (situasi yang dapat disejajarkan) Kristus 

     

29. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
menghubungkan dengan tema-tema yang bersinambung, yang ada 
persinggungannya dengan karya dan ajaran Yesus 

     

30. Saya dapat mengidentifikasi diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
melihat acuan ayat-ayat kitab PL yang dikutip kitab PB 

     

31. Saya dapat menghubungkan diri Yesus dalam kitab PL dengan cara; 
membuat perbandingan yang kontras antara pesan teks PL yang kadang 
seperti bertentangan dengan pesan teks PB 

     

32. Saya percaya Yesus berperan dalam penciptaan dunia      
33. Saya dapat menjelaskan keterlibatan Yesus dalam penciptaan dunia      
34. Kotbah dengan dasar bacaan single-teks (satu bacaan) pesannya dapat 

dikaitkan atau diaplikasikan sejalan dengan pesan Injil Kerajaan Allah 
dan atau pribadi, ajaran, dan karya penyelamatan Allah melalui Yesus. 

     

35. Ketika saya kesulitan menemukan amanat teks dari dasar bacaan kotbah, 
ide tentang penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, dapat menolong 
saya untuk menemukan amanat teks maupun amanat kotbah 

     

36. Dalam setiap kotbah, apapun masalah umat, maka kehidupan dan ajaran 
Yesus dapat menjadi acuan sikap yang ditekankan dalam  kotbah 

     

37. Kisah besar (grand narasi) dari Alkitab adalah tentang tindakan 
penyelamatan oleh Allah yang memuncak pada karya penyelamatan 
Yesus Kristus atas dunia. 

     

38. Kisah besar tentang tindakan penyelamatan Allah, dapat dijadikan 
amanat teks dan amanat kotbah pada  hari-hari  raya gerejawi, mulai dari 
masa adven, natal, epifani, pra-paskah, paskah, hingga pentakosta 

     

39. Berita  tentang pembebasan, kebenaran, keadilan, perdamaian, maupun 
pemulihan umat dari sakit maupun ketertindasan, merupakan inti 
persoalan manusia yang dapat dijadikan amanat kotbah  Minggu 

     

40. Kotbah Kristosentris bukanlah kotbah yang hanya menyebut nama 
Yesus, mengidentifikasikan Yesus secara tipologi dengan Yahweh, 
Malaikat Tuhan, atau pun Sang Hikmat dari Tuhan; tetapi kotbah yang 
dapat dikembangkan seluas arti dari Injil Kerajaan Allah itu sendiri. 

     

41. Setiap bacaan kotbah Minggu – kalau dikumpulkan sepanjang tahun – 
seharusnya menggambarkan tema besar dari Alkitab,  yang dapat 
dijadikan ide eksegetika atau amanat kotbah 

     

42. Dengan memahami silsilah Yesus yang ditarik mundur hingga ke 
Abraham, memudahkan saya untuk merumuskan amanat teks dan 
amanat kotbah yang berpusat pada Yesus. 

     

 

Nama (inisial)  :  
Tempat Pelayanan : 


