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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Injil Yohanes adalah salah satu kitab yang terdapat di dalam Kitab Suci Agama Kristen. 

Injil Yohanes diduga ditulis paling terakhir dari keempat Kitab Injil yang terdapat di dalam 

Kitab Suci Agama Kristen, yaitu pada tahun 100 ZB di Efesus. Tiga Kitab Injil lainnya yang 

saya maksudkan adalah Kitab Markus (ditulis pada tahun 65-75 ZB), Kitab Matius (ditulis 

pada tahun  75-80 ZB) dan Kitab Lukas (ditulis pada tahun  80-85 ZB). Empat Kitab itu 

dinamakan Injil karena cerita yang termuat di dalamnya adalah cerita mengenai pokok utama 

iman kepercayaan Kristen, yaitu Yesus Kristus sewaktu Ia berada di dunia sebagai manusia 

dengan segala hal yang dilakukanNya. Dari keempat Injil itu, ada tiga Injil yang dinamakan 

Injil sinoptik (melihat bersama) yaitu,  Matius, Markus dan Lukas. Sedangkan Injil Yohanes 

tidak termasuk di dalam sebutan Sinoptik  dengan ketiga Injil lainnya karena Injil Yohanes 

sedikit berbeda dari ketiga Injil sinoptik itu.
1
 Contoh tentang letak perbedaan Injil Yohanes 

dan ketiga Injil Sinoptik menurut John Drane dan Wiliam Barclay adalah: pertama, tempat 

pelayanan Yesus. Menurut informasi dari ketiga Injil sinoptik, pusat pelayanan Yesus adalah 

Galilea, kemudian Yesus baru pergi ke Yerusalem dalam minggu terakhir dari hidupNya 

(Matius 4: 12-25; 21: 1-13; Markus 1: 14-39; 1: 1-19; Lukas 4: 14-37; 19: 28-48). Sedangkan 

                                                           
1
 Cletus Groenen OFM, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 12. Kata 

Injil berasal dari kata di dalam bahasa Yunani yaitu Euangelion, yang berarti salah satu kabar yang baik, yakni 

kabar yang menggembirakan, misalnya kabar kemenangan dalam peperangan. Dalam bahasa Latin disebut 

Evangelium, bahasa Etiopia Wangel, bahasa Arab disebut Injil dan begitulah kata itu dipakai dalam bahasa 

Indonesia. Dalam lingkungan Gereja, kata itu dipakai untuk mengabarkan berita tentang Yesus Kristus yang 

diyakini sebagai orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia atau disebut Juruselamat. Pada mulanya 

berita keselamatan itu disebarkan secara lisan dan kemudian tertulis. Demikianlah terjadi sejumlah kitab-kitab 

yang memuat Euangelion. Lihat B.J. Boland & P.S. Naipospos, Tafsiran Alkitab Injil Lukas, cet. 8 (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2003), 1. S. Wismohadi Wahono, Di Sini Kutemukan Petunjuk Mempelajari dan 

Mengajarkan Alkitab, cet.13 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 350. James D. Tabor, Dinasti Yesus: Sejarah 

Tersembunyi Yesus, Keluarga KerajaanNya dan Kelahiran Kekristenan, trans. James P., cet. 2 (Jakarta: PT 

Gramedia, 2007), xxiii. 
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cerita di dalam Injil Yohanes, pusat pelayanan Yesus adalah Yerusalem dan Yudea. Hanya 

kadang-kadang saja Yesus pergi ke Galilea (Yohanes 2: 1-13; 4: 35-5: 1; 6: 1-7:14; 12:12-16). 

Kedua, informasi tentang permulaan pelayanan Yesus. Di dalam ketiga Injil sinoptik secara 

tegas disebutkan bahwa Yesus memulai karyaNya setelah Yohanes Pembaptis dipenjara 

(Markus 1: 14; Lukas 3: 18, 20; Matius 4:12). Sedangkan di dalam Injil Yohanes, diceritakan 

bahwa ada kurun waktu tertentu, dimana Yesus dan Yohanes Pembaptis melayani bersama-

sama (Yohanes 3: 22-30; 4: 1, 2).
2
 

Saya berpikir bahwa perbedaan yang terlihat dalam Injil Yohanes dan ketiga Injil 

sinoptik itu kemungkinan terjadi bukan karena adanya kekeliruan dalam memberi informasi 

historis. Tetapi hal itu disebabkan karena tradisi yang dikembangkan dalam ketiga Injil 

sinoptik berbeda dengan tradisi yang dikembangkan dalam Injil Yohanes, seperti yang 

dikatakan oleh Groenen, yakni Injil Yohanes pada pokoknya membukukan suatu tradisi lain 

dari tradisi yang membeku dalam ketiga Injil sinoptik, meskipun pangkal tradisi Yohanes 

sama dengan ketiga Injil sinoptik (yaitu: Yesus), namun tradisi itu mengalami 

perkembangannya sendiri, sehingga Injil Yohanes menjadi suatu Injil yang khusus.
3
 Hal yang 

sama juga dikatakan oleh Tabor, bahwa Injil Yohanes tidak memiliki kaitan sastrawi dengan 

ketiga Injil sinoptik karena penulis Injil Yohanes menawarkan sebuah tradisi yang benar-

benar independen, yang memfokuskan pemberitaannya kepada sosok Yesus sebagai Anak 

                                                           
2
 John Drane, Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis Teologis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2011), 22. William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Yohanes Pasal 1-7 (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2008), 2-4. 
3
 Tradisi yang berpangkal pada Yesus Kristus itu pertama-tama dan cukup lama diteruskan melalui 

tradisi lisan oleh para murid dan pengikut-pengikut Yesus Kristus tentang apa yang mereka dengar dan alami 

dengan Yesus. Mereka memberitakan semuanya itu seperti dan sejauh mereka sendiri menangkapnya. 

Selanjutnya orang-orang yang menjadi percaya dengan pemberitaan itu, mereka meneruskan apa yang mereka 

dengar dan terima. Lama kelamaan muncul tradisi tulisan, ada orang yang mengumpulkan ucapan-ucapan dan 

cerita-cerita tentang Yesus, misalnya mengenai mujizat yang dikerjakannya atau pengusiran roh-roh jahat. 

Bahan-bahan itu dikumpulkan lalu dicatat dan dipakai sebagai semacam pedoman hidup untuk kelompok 

tertentu. Walaupun muncul tradisi tulisan namun tradisi lisan tetap berlangsung terus dari negeri Palestina dan 

orang Yahudi serta bahasa Aram, sampai masuk ke dunia Yunani dan alam pikirannya. Dialihbahasakan dengan 

pelbagai cara, disesuaikan dengan cara berpikir, selera dan kebutuhan komunitas-komunitas Kristen di Yunani. 

Lihat Groenen, Pengantar ke dalam, 85. 
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Allah yang ditinggikan. Dalam pengertian ini, Injil Yohanes memiliki orientasi yang lebih 

bersifat teologis.
4
 

Penekanan Injil Yohanes yang dikatakan lebih kepada sosok Yesus sebagai Anak Allah, 

merupakan tujuan dari bahan itu dihadirkan, seperti yang dikatakan oleh Guthrie, tujuan dari 

penulisan Injil Yohanes ialah supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, 

Anak Allah. Demi tujuan ini, ia memilih dan menyusun bahannya. Hal itu terlihat dari cerita-

cerita tentang Yesus yang dimuat dalam Injil Yohanes. Contohnya, seperti penjelasan 

identitas Yesus dengan menggunakan ungkapan yang bermakna Ilahi, yakni “Aku adalah...” 

atau dalam bahasa Yunani v Egw, eivmi. Ungkapan ini mempunyai pengertian khusus, yang 

apabila ditelusuri ada kaitan dengan ungkapan pengenalan Allah kepada Musa dengan nama 

“Aku adalah Aku”, atau dalam bahasa Ibrani: היהא רשא היהא (Keluaran 3: 13-14). Melalui 

pernyataan inilah Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah 

Kanaan.
5
 

Istilah-istilah yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk memenuhi tujuannya 

memberitakan Yesus sebagai Kristus, Anak Allah, ternyata tidak hanya istilah-istilah yang 

ada dalam alam pikiran Yahudi saja (contoh:  vEgw, eivmi), tetapi juga istilah-istilah yang ada 

dalam alam pikiran Yunani atau Hellenis, seperti terlihat pada pendahuluan Injil Yohanes, 

penulis memperkenalkan Yesus sebagai Firman atau lo,goj. Hal ini menunjukan tentang 

                                                           
4
 Tabor, Dinasti Yesus: Sejarah, 50. 

5
 Donald Guthrie, Teologi perjanjian Baru I: Allah, Manusia, Kristus, cet.13, trans. Lisda Tirtapraja 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 375. Musa adalah seorang tokoh historis bangsa Israel. Sejarah awal Israel 

sebagai suatu bangsa di Palestina tidak bisa dipahami terlepas dari  tokoh ini, yang dipilih oleh Allah untuk 

membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Firman Allah kepada Musa: “Aku adalah Aku.” Lagi firmanNya: 

“beginilah kau katakan kepada orang Israel itu: Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu...” Kel. 3:14 (TB 

LAI). Ungkapan itu tidak memiliki predikat, mirip dengan sejumlah ungkapan Yesus yang tidak memiliki 

predikat dalam Injil Yohanes, seperti ungkapan “Akulah Dia” atau “Inilah Aku”. Yoh. 4: 26; 8: 24, 28; 13:19 

(TB LAI). Juga ungkapan yang menggunakan predikat, seperti ungkapan Akulah Roti Hidup, Akulah Terang 

dunia, Akulah Gembala yang baik, Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup dll., kemungkinan ungkapan-

ungkapan ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran-peran tertentu dari Allah melalui Yesus sebagai Yang 

menguatkan, Yang memberi terang,Yang memelihara, Yang membimbing, dll. Lihat Colin G. Kruse, The 

Gospel According to John: An Introduction and Commentary (United States of America: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 2004), 138. 
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penekanan akan sosok keIlahian Yesus yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes, 

karena λόγος dalam alam pikiran filsafat Yunani (yakni Stoa) dianggap sebagai sumber 

keteraturan alam semesta atau jiwa dari alam semesta yang setara dengan Allah. Selain istilah 

λόγος, ada juga istilah-istilah lain yang dipakai untuk memperkenalkan sosok Yesus dalam 

alam pikiran Yunani kepada para pembaca. Misalnya, zwh atau hidup yang bermakna, ini 

berkaitan dengan filsafat Epikurus di dunia Hellenis, yang mengajarkan tentang kenikmatan 

hidup di dunia. Istilah lain lagi adalah avlh,qeia yang memiliki makna tentang kebenaran nyata 

atau disebut kebenaran sejati. Istilah ini berkaitan dengan paham Gnostik di dunia Hellenis 

tentang dua dunia, yaitu dunia yang nyata dan dunia bayangan. Dunia yang nyata adalah 

dunia Roh, yakni dunia yang murni dan suci tempat Allah berada. Sedangkan dunia yang 

kedua adalah dunia materi tempat manusia berada, yakni dunia yang jahat dan buruk. 

Beberapa contoh tentang Istilah-istilah atau bisa juga disebut sebagai tema-tema yang 

dimunculkan di dalam Injil Yohanes yang berbau Hellenis itu, dapat memberi gambaran yang 

mendukung tentang tempat lahirnya Injil Yohanes yaitu di dunia Hellenis.
6
 

Injil Yohanes yang digambarkan sarat dengan istilah-istilah dalam alam pemikiran 

Yahudi maupun Yunani, tentunya tersirat makna tentang tujuan penulisan Injil itu yang 

hendak disampaikan kepada komunitas-komunitas Kristen di dunia Hellenis. Oleh karena itu, 

alangkah baiknya istilah-istilah itu tidak seharusnya dipahami secara harfiah. Menurut Marcus 

J. Borg, istilah-istilah seperti v Egw, eivmi, λo.γος, zwh, avlh,qeia dan lain-lain, disajikan secara 

metaforis sehingga tidak harus dipahami secara harfiah.
7
 Bertolak dari apa yang diusulkan 

oleh Borg, saya hendak menelusuri teks Yohanes 14: 6 “kata Yesus kepadanya: Akulah jalan 
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 Filsafat yang berkembang  pada masa kekristenan masuk ke dunia Hellenis adalah: filsafat Stoa yang 

mengajarkan Logos sebagai sumber keteraturan alam dan  berpengaruh bagi kehidupan manusia karena manusia 

bagian dari alam. Filsafat yang lain lagi adalah filsafat Epikurus, ajarannya menekankan tentang kenikmatan 

hidup. Sedangkan Gnostisisme merupakan sebuah gerakan keagamaan. Lihat  Drane, Memahami,25-27. λo.γος 

dianggap setara dengan Allah. Lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, Pustaka Filsafat Petualangan Intelektual 

Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 86. 
7
Markus J. Borg, Kali Pertama Jumpa Yesus (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 14. 
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dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui 

Aku“. Ayat ini adalah ayat yang mendasari pelayanan penginjilan yang dilakukan LPMI 

Salatiga. Melalui Ayat ini, LPMI Salatiga menyadari bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai 

kepada Bapa (Allah) kecuali melalui Yesus, karena itu penginjilan perlu dilakukan setiap hari 

agar banyak orang dapat mengetahui hal ini sehingga mereka tidak mengalami kebinasaan 

saat kehidupan di dunia berakhir.  

Menurut pemahaman LPMI Salatiga, mengenal Kristus dan meyakiniNya sebagai 

Tuhan dan Juruselamat, merupakan iman yang dapat menuntun hidup seseorang menjadi 

berkualitas di dunia. Tidak hanya itu saja, tetapi yang terlebih penting adalah beriman kepada 

Yesus, itu membuat seseorang akan diselamatkan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. 

Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan kekal yang tersedia hanya bagi orang-orang 

yang selama hidup di dunia, telah meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Tanpa 

keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat, mustahil seseorang dapat menerima 

kehidupan kekal, karena berdasarkan Injil Yohanes 14: 6, hanya Yesus satu-satunya jalan 

untuk sampai kepada Allah. Pemahaman dan penghayatan terhadap Injil Yohanes, khususnya 

pasal 14: 6 secara harfiah, membuat staf  LPMI Salatiga sangat antusias melakukan 

penginjilan setiap hari, memberitakan Injil kepada semua orang yang ditemui, yang belum 

percaya kepada Yesus dan sedapat-dapatnya orang yang dilayani harus meyakini Yesus 

sebagai Juruselamat yang telah menghapus dosa-dosanya.
8
 

Saya berpendapat bahwa, pemahaman terhadap teks Injil Yohanes 14: 6 seperti yang 

dihayati oleh LPMI Salatiga ini sebenarnya baik, tetapi bisa saja membuat orang menganggap 

diri paling benar karena telah mengikuti jalan yang benar dan kemungkinan juga bisa terjebak 

menghakimi keyakinan dan kepercayaan dari orang lain yang tidak seiman. Sehingga menurut 

                                                           
8
 Informasi dari Bapak Yosias Numberi, pada  bulan Maret, 2011 dalam diskusi dengan beliau di 

tempat kediaman beliau tepatnya di Dumai, Salatiga; Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Kelompok 

Penemuan Agape: pedoman anggota kelompok, seri pemuridan 1, cet. 4 (Jakarta:  LPMI, 1998), 4. 
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saya, ada kebutuhan mendasar untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap teks Yohanes 14: 

6 yang dihayati oleh LPMI Salatiga, dalam melakukan misi penginjilan di tengah-tengah 

konteks kehidupan di Salatiga. 

Dengan mengacu kepada permasalahan tentang penghayatan LPMI Salatiga terhadap 

teks Yohanes pasal 14: 6 itu, maka dalam penelitian ini saya berupaya memperlihatkan sosio 

historis teks Injil Yohanes 14: 6, dan bagaimana harus memahaminya di tengah-tengah 

konteks kehidupan di Salatiga, karena wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah LPMI 

Salatiga. Saya memilih LPMI Salatiga karena warga masyarakat di Salatiga sangat beragam, 

baik suku, budaya, agama, dll. Dalam kondisi masyarakat seperti demikian,  bagaimana LPMI 

hadir menjalankan misi penginjilan dengan penghayatan terhadap Injil Yohanes 14: 6. 

Dengan harapan penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan kepada LPMI Salatiga dalam 

mengembangkan pelayanan misi penginjilannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini: 

1. Apa pemahaman LPMI Salatiga terhadap Yohanes 14: 6 dan penerapannya?  

2. Apa tinjauan kritis terhadap pemahaman LPMI Salatiga tentang Yohanes 14: 6 dari 

perspektif tafsir sosio-historis terhadap teks tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk menjawab dua persoalan yang telah 

dirumuskan di atas yakni: 

1. Melakukan analisa terhadap Pemahaman LPMI Salatiga tentang Yohanes 14: 6 dan 

penerapannya. 

2. Melakukan tinjauan kritis terhadap pemahaman LPMI Salatiga tentang Yohanes 

14:6 dari perspektif tafsir sosio-historis terhadap teks tersebut. 

 

1.4 Jenis dan Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini maka jenis penelitian dan metode yang 

digunakan adalah:  

1) Jenis penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan  

kualifikasinya bersifat teoritis. Data sebagai bukti dalam menguji kebenaran atau 

ketidakbenaran hipotesis, tidak diolah melalui perhitungan matematik dengan berbagai rumus 

statistika. Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir 

tertentu menurut hukum logika.
9
 

2) Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah: 

1) Metode Tafsir (Hermeneutik) dengan  pendekatan Sosio-Historis  

Metode ini digunakan untuk menemukan makna di dalam teks dalam pendekatan Sosio-

Historis. Usaha ini mencakup dua hal  yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama sesuai 

dalam merekonstruksi makna dari konteks tertentu. Usaha tersebut tentu berhadapan dengan 
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 Hadari Nawawi,  Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University  

Press, 1983), 32. 
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permasalahan “sejarah di dalam teks” dan “sejarah dari teks”. Yang pertama menunjuk pada 

hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang teks itu sendiri tuturkan, entah tokoh-tokoh 

tertentu, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan sosial, ataupun gagasan-gagasan. Dalam hal 

ini, teks itu berfungsi sebagai sebuah jendela  yang melaluinya, kita dapat memandang ke 

suatu periode sejarah untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi-kondisi keagamaan, sosial 

dan politik dari suatu atau sejumlah periode sejarah yang di dalamnya teks itu ditulis. 

Sedangkan “sejarah dari teks” menunjuk pada sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan 

apa yang teks sendiri kisahkan atau gambarkan, yaitu “riwayat” atau sejarah teks itu sendiri: 

bagaimana teks itu muncul, mengapa, di mana, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana; 

siapa penulisnya dan untuk siapa ditulis, disusun, diseting, dihasilkan dan dipelihara; 

mengapa sampai teks itu ditulis, lalu hal apa saja yang mempengaruhi kemunculan, 

pembentukan, perkembangan, pemeliharaan dan penyebarluasannya?
10

 

2) Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara: Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dan penelitian pustaka. Pertama,  wawancara dengan staf LPMI Salatiga, langkah 

ini merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif 

tentang sejarah dan perkembangan pelayanan, baik secara umum maupun LPMI Salatiga 

secara khusus serta penelusuran pemahaman LPMI Salatiga terhadap teks Yohanes 14: 6 

yang merupakan salah satu ayat yang mendasari Misi Penginjilan LPMI Salatiga. Kedua, 

penulis akan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber 

data, berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Selanjutnya untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan metode studi kepustakaan. 

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara 

                                                           
10

 John H. Hayes dan Carl R. Holladay, Pedoman Penafsiran Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2002), 52; Yusak B. Setyawan, “Critical Approaches In New Testament Hermeneutics”, A Draft (Salatiga: 

Faculity Of Theology Satya Wacana Christian University, 2010), 1- 4.  
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mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam 

kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain). Semua data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian kualitatif 

teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya 

dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau  hukum-hukum yang diterima 

kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.
11

 

3) Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide 

yang disarankan oleh data. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis di 

sini menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud 

untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 

Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan 

gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut.
12

 

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan: 

1. Secara teoritis, diharapkan ada kontribusi bagi civitas akademika dalam mata kuliah 

biblika dan teologi agama-agama serta mata kuliah lainnya yang tentunya membuka 

pemahaman mahasiswa untuk menyadari bagaimana bisa hidup menghayati ayat Kitab Suci 

yang terkesan eksklusif seperti Yohanes 14: 6 dan mampu memberi makna di tengah-tengah 

situasi yang plural. 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian, 133. 
12

 Swardi, Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan 

Aplikasi (Tangerang: Pustaka Widyatama, 2006),  206. 
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2. Secara praksis, diharapkan ada sumbangan bagi LPMI Salatiga untuk memperkaya 

pemahaman dalam misi penginjilan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab. Pada bab pertama, 

akan dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Sementara bab dua akan 

membahas tentang pemahaman LPMI Salatiga terhadap Yohanes 14: 6 dan penerapannya. 

Pada bab III yang menjadi fokus pembahasan adalah tafsir (Hermeneutik) Yohanes 14: 6 

dengan pendekatan sosio-historis teks tersebut, lalu selanjutnya bab IV merupakan tinjauan 

kritis terhadap pemahaman LPMI Salatiga dari perspektif tafsir Sosio-Historis Injil Yohanes 

14: 6. Penulisan ini akan diakhiri dengan bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. 

 


