
ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilatarbelakangi kepedulian terhadap rendahnya kualitas kesaksian menurut 
Matius 5:13-16 yang diikuti peneliti, baik di STTIAA maupun di tempat-tempat lainnya. Dalam 
skripsi ini dilakukan penelitian untuk mengetahui peranan pemahaman Matius 5:13-16 terhadap 
kualitas kesaksian mahasiswa di STTIAA. 

Skripsi ini menggunakan metode gabungan (mix method), melalui penyebaran angket 
dengan skala Likert. Angket telah divalidasi oleh 3 orang dosen STTIAA. Waktu penyebaran 
angket adalah pada bulan Mei 2016 bertempat di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah. 
Populasi penyebaran angket adalah 86 orang mahasiswa STTIAA. Dari penyebaran angket yang 
kembali sebanyak 85 angket dan semuanya lengkap untuk dianalisis. 

Dari hasil penelitian berdasarkan skor total, didapati Pemahaman Makna Garam dan 
Terang mahasiswa STTIAA adalah sebagai berikut: Sangat Tinggi 58.4%, Tinggi 34.8%, Kurang 
5.79%, Rendah 0.5%, dan Sangat Rendah 0.33%. 

Sedangkan Kualitas Kesaksian Mahasiswa STTIAA adalah: Sangat Tinggi 35.4%, Tinggi 
48.3%, Kurang14.7%, Rendah 2.26%, Sangat Rendah 0.09%. 

Berdasarkan skor total disimpulkan bahwa Pemahaman Makna Garam dan Terang 
mahasiswa STTIAA adalah tinggi, demikian juga kualitas kesaksian adalah tinggi.  

Berdasarkan hasil analisis temuan pada item 14 didapati beberapa hal yang menyebabkan 
tingkat pemahaman mahasiswa STTIAA tentang politik sangat rendah dengan skor total 40% 
mahasiswa STTIAA yang tidak setuju keterlibatan aktif orang Kristen berpolitik karena: 

Pemahaman tentang politik yang diberikan dalam perkuliahan terlalu sedikit, karena 
secara umum Sekolah Tinggi Teologi biasanya kurang tertarik dengan pelajaran dan 
permasalahan politik. Penting bagi lembaga STTIAA menambahkan lagi bobot perkuliahan 
mengenai politik. 

Adanya pemisahan antara dunia dan rohani, sehingga kemungkinan sebagian mahasiswa 
yang tidak menyetujui keterlibatan orang Kristen aktif berpolitik beranggapan bahwa politik itu 
sifatnya duniawi.  

Sebagian mahasiswa yang tidak menyetujui keterlibatan orang Kristen aktif berpolitik 
menganggap bahwa politik itu kotor dan menghalalkan segala cara. Padahal politik itu sendiri 
tidak kotor, tetapi karena banyak pelaku politik yang tidak benar dan tidak jujur dalam 
melakukan tugas politik, sehingga membuat sistem politik menjadi tercemar, kotor dan 
menimbulkan opini yang negatif mengenai politik. Sebab itu penting bagi lembaga STTIAA 
untuk memberikan seminar-seminar mengenai politik.  

Sikap apatis terhadap politik yang disebabkan banyaknya politikus melakukan korupsi, 
sehingga hal ini mempengaruhi tingkat ketidaksetujuan mahasiswa STTIAA untuk terlibat aktif 
berpolitik 

Adanya perasaan takut berkompromi, seorang politik Kristen akan selalu merasakan 
ketegangan diantara kedudukan dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai warga negara 
kerajaan dunia. Batinnya akan bertentangan ketika harus mengambil sebuah keputusan yang 
menurutnya bertentangan dengan kehendak-Nya. Sehingga hal ini membuat sebagian mahasiswa 
tidak setuju dengan aktifnya orang Kristen berpolitik  

Perlu bagi mahasiswa STTIAA dan lembaga STTIAA untuk membuka wawasan dunia 
politik di Indonesia dan menjadikan pengetahuan tentang politik sebagai hal yang harus 
diterapkan dan dilakukan dimana kita tinggal dan melayani. 



Penemuan ini sangat bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi kualitas kesaksian 
mahasiswa di STTIAA, ataupun di tempat lain, sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi dalam 
waktu mendatang. 
 


