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Metode (atau metode

PA induktif) merupakan
pendekatan terhadap
teks firman Tuhan 
dengan cara menyelidiki
atau meng observasi
fakta-fakta di 
dalamnya…
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…lalu menarik
kesimpulan atau
interpretasi atas hasil

penyelidikan,



…lalu menarik
kesimpulan atau
interpretasi atas hasil

penyelidikan,

kemudian menentukan
aplikasi yang akan

diterapkan dalam
kehidupan kita.



OBSERVASI · INTERPRETASI · APLIKASI



OBSERVASI · · 



Tentukan teks firman Tuhan 
yang akan dipelajari.



Tentukan teks firman Tuhan 
yang akan dipelajari.

Baca dan selidiki teks
firman Tuhan dengan teliti.



Untuk hasil maksimal:

1. Baca teks Alkitab yang 
dipelajari minimal 3 kali.

2. Buat outline sederhana dari 
bagian yang dibaca.

3. Ajukan pertanyaan 5W+1H
terhadap teks.

4. Cari kata-kata yang muncul 
berulang kali.

5. Catat semua fakta 
yang ditemukan.
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Ajukan beberapa
pertanyaan  berikut »

Tarik kesimpulan dari semua 
fakta yang ditemukan.



Ajukan beberapa
pertanyaan  berikut »

Tarik kesimpulan dari semua 
fakta yang ditemukan.



1. Apa yang ingin penulis 
sampaikan kepada pembaca?

2. Adakah fakta-fakta yang 
mendukung maksud tersebut?

3. Apa hubungan antara teks 
tersebut dengan teks 
sebelum/sesudahnya, atau 
dengan teks Alkitab lain yang 
terkait?

4. Apa arti dan ajaran yang 
dapat kita simpulkan?

Cari tahu:
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Pada langkah ini, kita bisa 
membuat rangkuman
berdasarkan semua fakta
yang kita temukan
untuk menyimpulkan ide
atau pelajaran utama
dari teks yang kita pelajari.



· · 



Dengan beberapa 
pertanyaan   berikut, 

akui hal-hal yang Allah 
bukakan melalui teks 
yang dipelajari »Aplikasikan firman Tuhan

untuk mengalami perubahan 
pola pikir, sikap, dan hidup. 
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1. Apa yang saya pelajari tentang 
Allah, diri saya, dan sesama?

2. Adakah janji Tuhan yang harus 
saya syukuri dan amini?

3. Adakah dosa yang harus 
saya akui?

4. Adakah peringatan yang 
harus saya perhatikan?

5. Tindakan apa yang harus saya 
ambil terkait dengan kebenaran 
yang dipelajari?

Tanyakan:
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Metode cocok untuk memahami Alkitab dengan 
proses berpikir yang runtut dan sistematis.

Selidikilah firman-Nya, maka Anda akan menemukan 
keajaiban hikmat-Nya.
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