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Capaian Pembelajaran Program Studi  
Sikap Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 
Penguasaan 
Pengetahuan 

Menguasai prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), yang diperlukan untuk merancang dan membuat konstruksi mesin dan alat bantu 
produksi, proses, peralatan, otomasi produksi, dengan mengacu kepada metode dan standard industri 

Keterampilan Umum Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan spesifik, di bidang Produksi dan Perawatan serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 

Keterampilan Khusus Mampu merancang dan membuat konstruksi mesin dan alat bantu produksi, proses, peralatan, otomasi produksi, yang terdefinisi dengan jelas 
serta memenuhi kebutuhan Teknik Produksi dengan pertimbangan yang tepat terhadap masalah keamanan dan kesehatan publik, kultural, sosial 
dan lingkungan dengan mengacu kepada metode dan standard industri 

Mata Kuliah  

Visi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi: menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan kepribadian 

Kristiani dalam arti beriman kepada Tuhan yang menyatakan kasihNya dalam penciptaan dan dalam Yesus Kristus, yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai Kristiani yakni menghargai harkat dan martabat manusia. 

Misi mata kuliah Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi: memampukan mahasiswa/I mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam 
usaha pengembangan ilmu, teknologi dan seni untuk memperjuangkan kasih, keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan dalam 
konteks keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 
 

Media Pembelajaran Software: Power Point, animasi, video Hardware : White Board, LCD Projector, lap top, modul/buku ajar 

Dosen Pengampu Pdt. Jerry Heisye Purnama STh, MSi, MPdK 

Mata Kuliah Prasyarat Tidak ada 
Minggu Kemampuan akhir yang Bahan Kajian Metode Pembelajaran Asesmen 
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ke diharapkan 

(sesuai tahapan belajar) 
(Materi Ajar) Dan Estimasi Waktu 

Indikator 
Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 
Deskripsi Tugas Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
    1,2 1. Bersikap rendah hati 

dan bergantung kepada 

Tuhan yang diwujudkan 

antara lain dalam 

ibadah yang teratur  

2. Menunjukkan sikap 

hormat kepada orang 

lain dalam kepelbagaian 

agama, suku dan 

budaya 

3. Menjelaskan pengertian 
agama, 
mengidentifikasikan 
fungsi-fungsi agama 
dalam kehidupan 
manusia baik yang 
positif maupun negatif, 
merumuskan 
pengertian agama 
dengan kata-kata 
sendiri, dan menalar 
perbedaan fungsi 
agama yang positif dan 
negatif 

 

 

 

 
I. AGAMA DAN FUNGSINYA 

DALAM KEHIDUPAN 
MANUSIA 

A. Menelusuri Pengertian 
agama dari berbagai sudut 
pandang 

B. Fenomena agama dalam 
sejarah umat manusia 

C. Fungsi agama dalam 
kehidupan manusia  
1.Agama memberikan 

kedamaian mental 
2.Agama menanamkan 

kebajikan-kebajikan sosial 
3.Agama meningkatkan 

solidaritas sosial 
4.Agama adalah agen 

sosialisasi dan kontrol 
sosial  

5.Agama meningkatkan 
kesejahteraan  

6.Agama memberikan 
rekreasi kepada manusia 

7.Agama berfungsi 
memperkuat rasa percaya 
diri 

8.Agama juga mempunyai 
pengaruh kepada 
ekonomi dan sistem politik  

 
D.Membangun argumen 

tentang pengertian agama 

dan fungsi positifnya dalam 

 
Tatap muka/TM 
pendahuluan 
(3x50’) 
 
Menyanyi ( 5’ ) 

dan doa buka 

Ceramah ( 50’ ) 

(Sistim perkuliahan; 

topik/sub Topik, 

capaian pembe 

lajaran,  pembagian 

Kelompok) 

Tanya jawab ( 90’ ) 

Menyanyi      ( 5’ ) 

Dan doa tutup 
 
 
Tatap muka ke 2, 
diskusi kelompok 1 
dengan topik : 
“Agama dan 
Fungsinya dalam 
kehidupan manusia” 
 
dilanjutkan dengan 
tanya jawab 

 

Kehadiran 

 

Disiplin waktu 

 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

 

membuat 
laporan 
kelompok 

 

 

 

 

 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan,keaktifan dalam 

bertanya dan menjawab 

 

Membuat laporan 
sesuai sistimatika, isi 
sesuai dengan Alkitab, 
menarik, menggunakan 
power poin, animasi 

 
Foto 
Copy dan baca 
Buku Ajar matakuliah 
wajib umum (MKWU)h.1-
16 
 
materi presen 
tasi kelompok  
diskusi  
(pendahuluan,isi,aplikasi
,kesimpulan,kepustaka 
an) dengan teknologi 
(power oint, animasi, 
VideoSiapkan 
kesaksianpribadi 
 
Tugas 1: 

Baca modul,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik I 

Diskusi kelompok dan 

merampungkan hasil 

diskusi (3 x 60’) (belajar 

terstruktur/BT + (3x60’) 

belajar mandiri/BM) 

Tugas mandiri 

-Siapkan kesaksian 

pribadi 

-menjawab tugas  buku 

12,5 
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kehidupan manusia 

E.Mendeskripsikan pengertian 
agama dan fungsinya agar 
selalu positif 

 

ajar h.16 

 

3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Bersyukur kepada 

Tuhan yang telah 

mencipta, 

menyelamatkan, 

memelihara dan 

membarui ciptaan-Nya 

(ii) Bersikap rendah hati 

dan bergantung kepada 

Tuhan yang diwujudkan 

antara lain dalam ibadah 

yang teratur, 

mengembangkan sikap 

kasih kepada Tuhan 

sebagai Pencipta, 

Penyelamat, Pemelihara 

dan  Pembaru ciptaan-

Nya 

(iii)Berpengharapan akan 

masa depan yang lebih 

baik 

(iv)Peduli dan bertanggung 

jawab memelihara 

ciptaan Tuhan  

(v)Menganalisis karya 

Tuhan sebagai Pencipta 

II. ALLAH DALAM 
KEPERCAYAAN 
KRISTEN 
 

A.Menelusuri Kesaksian 
Alkitab tentang Allah yang 
Dipercayai oleh Umat 
Kristen 
1. Allah Sang Pencipta 
2. Allah Penyelamat 
3.  Allah Pembaharu 

Ciptaan-Nya 
B.Implikasi Kepercayaan 

kepada Allah sebagai 
Pencipta, Penyelamat dan 
Pembaharu Ciptaan-Nya 

  1.Implikasi   Kepercayaan 
kepada Tuhan sebagai 
Pencipta 

  2.Implikasi kepercayaan 
kepada Allah sebagai 
Penyelamat bagi 
Kehidupan Praktis  

  3.Implikasi Kepercayaan 
bahwa Allah adalah 
Pembaharu dalam Roh 
Kudus 

 
 C.Menggali Teologi Kristen: 

Isu krusial yang diperdebatkan 
tentang hakikat Allah  

    1. Agustinus 
   2. Karl Barth 

Penjelasan ( 10’) 

Kesaksian 

diskusi kelompok 2 

dengan topik ; Allah 

dalam kepercayaan 

Kristen        (55’) 

tanya jawab 

Berbagi pemaha-

man tentang Allah 

Bapa, Anak dan 

Roh Kudus         

(35’) 

Ceramah(kesimpu 

lan)    (30’) 

Menyanyi dan doa 
tutup            (5’) 
 
 
Tatap muka ke 4 
melanjutkan diskusi 
kelompok 2,  topik : 
“Allah dalam 
kepercayaan 
Kristen” 
 

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

₋  Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  

Baca modul,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik2 : 

“Allah dalam 

kepercayaan Kristen” 

materi presen 

tasi kelompok  

diskusi 

(pendahuluan,isi,aplikasi

,kesimpulan, 

kepustakaan) dengan 

teknologi 

(power oint, animasi, 

Video). 

  

Tugas mandiri : 

-Siapkan kesaksian 

  Pribadi 
 

-menjawab tugas  buku 
ajar h.47 

12,5 
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dunia dan isinya 

berdasarkan kesaksian 

Alkitab 

(vi)Menjelaskan karya 
Tuhan sebagai 
Penyelamat manusia 
berdasarkan kesaksian 
Alkitab 

vii)Menganalisis ajaran 
tentang karya Tuhan 
sebagai Pemelihara dan 
Pembaru ciptaan-Nya 
berdasarkan kesaksian 
Alkitab 

(viii)Merumuskan hasil 
penelaahan dasar-dasar 
Alkitab yang 
menunjukkan Tuhan 
sebagai Pencipta  

(ix)Merumuskan dengan 
kata-kata sendiri hasil 
penelaahan dasar-dasar 
Alkitab yang 
menunjukkan Tuhan 
sebagai Pencipta 

(x) Merumuskan dengan 
kata-kata sendiri hasil 
penelaahan dasar-dasar 
Alkitab yang 
menunjukkan Tuhan 
sebagai Penyelamat 
manusia 

(xi)Menyajikan hasil 
penelahaan dasar-dasar 
Alkitab yang 
memperlihatkan Tuhan 
sebagai Pemelihara dan 
Pembaharu ciptaan-Nya. 

D.Ibadah: Sikap dan   
Tanggung Jawab Moral Kita 

E.Kepercayaan kepada Allah 
dalam pengalaman 
Keberagamaan 

(tanya jawab, 
kesimpulan oleh 
dosen). 
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5-6 i)Bersyukur kepada Tuhan 

yang telah mencipta, 

menyelamatkan, 

memelihara dan 

membarui ciptaan-Nya 

(ii)Bersikap rendah hati 

dan bergantung kepada 

Tuhan yang diwujudkan 

antara lain dalam 

ibadah yang teratur 

(iii)Menumbuhkembangka

n sikap sabar, tangguh 

dan pembawa damai 

(iv)Menunjukkan sikap 

hormat terhadap orang 

lain dalam kepelbagaian 

agama, suku dan 

budaya 

(v)Bersikap peduli 

terhadap sesama 

manusia 

(vi)Bersikap jujur dan adil 

dalam kehidupan 

bermasyarakat  

(vii)Menganalisis ajaran 
Alkitab tentang manusia 
sebagai ciptaan Imago 
Dei dan makhluk 
religius 

II.MANUSIA MENURUT 
AJARAN KRISTEN 

A.Menelusuri Pemikiran-
Pemikiran Moderen tentang 
Manusia 
1.Manusia  Komunis  
2.Manusia Humanis 

B.Pandangan Kristen tentang 
Hakikat Manusia 
1.Manusia adalah Makhluk 

Ciptaan Allah (lih. Kej. 1 
dan Kej. 2) 

2.Manusia diciptakan 
menurut Gambar Allah ( 
imago Dei ) 

3.Manusia sebagai makhluk 
sosial 

4.Manusia sebagai makhluk 
rasional dan berbudaya 

5.Manusia sebagai makhluk 
etis 

C.Paradoks dalam Kehidupan 

Manusia dan Masyarakat 

D.Membaharui hubungan 

dengan Allah, sesama, dan 

alam ciptaan 

E.Pandangan-pandangan 

Teologi kontemporer 

tentang manusia dan masa 

depannya   

 

Menyanyi, 

Doa buka       (5’) 

 

Bersaksi       (10’) 

  

Penjelasan     (10’) 

Kesaksian 

Mengulangi materi 

sebelumnya dan 

enghubungkan 

dengan materi 

lanjutan          (15’) 

 

Presentasi Kelom 

pok 3 ; “Manusia 

menurut ajaran 

Kristen “   

dilanjutkan tanya 

jawab            (75’) 

 

pembelajaran 

berbasis masalah 

(pemikiran moderen 

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

 
Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  

Baca buku ajar ,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik 3 : 

“Manusia menurut ajaran 

Kristen” 

 

materi presen 

tasi kelompok  

diskusi 

(pendahuluan,isi,aplikasi

,kesimpulan, 

kepustakaan) dengan 

teknologi (power point, 

animasi, Video) 

 

Tugas mandiri 

-Siapkan kesaksian 

  Pribadi 
 
Menjawab tugas buku 
ajar h.67 

12,5 
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viii)Menganalisis ajaran 

Alkitab tentang manusia 

sebagai makhluk sosial, 

rasional dan berbudaya 

(ix)Menerangkan dengan 

contoh bahwa manusia 

adalah makhluk 

etis/moral berdasarkan 

ajaran Alkitab 

(x)Menganalisis arti dosa 

baik personal dan sosial 

berdasarkan ajaran 

Kristen  

(xi)Menalar hasil  

penelaahan ajaran 

Alkitab tentang manusia 

sebagai ciptaan  Imago 

Dei  dan makhluk 

religius 

(xii)Menyajikan hasil 

penelaahan ajaran 

Alkitab tentang manusia 

sebagai makhluk sosial, 

rasional dan berbudaya 

(xiii)Menggunakan hasil 

penelaahan ajaran 

Alkitab tentang manusia 

sebagai makhluk 

tentang manusia) 

Tanya jawab    

Ceramah (ke 

simpulan)     (30’) 

Menyanyi (5’) dan 
doa tutup 
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etis/moral  

(xiv)Mengkreasi peta 
konseptual dan 
operasional tentang 
dimensi dosa yang 
bersifat personal dan 
sosial menurut ajaran 
Alkitab. 

 

7 (i)Mengembangkan sikap 

kasih kepada Tuhan 

sebagai Pencipta, 

Penyelamat, Pemelihara 

dan Pembaru ciptaan-

Nya 

(ii)Menumbuhkembangkan 

sikap sabar, tangguh dan 

pembawa damai 

(iii)Menunjukkan sikap 

hormat terhadap orang 

lain dalam kepelbagaian 

agama, suku dan budaya 

(iv)Bersikap peduli 

terhadap sesama 

manusia 

(v)Bersikap jujur dan adil 

dalam kehidupan 

bermasyarakat  

(vi)Bersikap terbuka untuk 

bekerja sama dengan 

IV.ETIKA DAN 
PEMBENTUKAN 
KARAKTER KRISTIANI 

A.Menelusuri pengertian etika 
dan moralitas 

B.Membangun norma untuk 
membuat penilaian moral 
1.Teori Teleologis 
2.Teori Deontologis 

C.Menggali dan membangun 
karakter Kristiani dan 
hubungan karakter dengan 
iman dan etika Kristen 
 

D. Sistem etika Kristen dan 
prinsip utamanya 

E.Etika Teologis dan etika 
filsafati 
1.Etika Teologis 
2.Etika Filsafati 
  
 

Menyanyi, 

doa buka (5’) 

Bersaksi (10’) 

Penjelasan  

Kesaksian      (10’) 

Mengulangi materi 

sebelumnya dan 

menghubungkan 

dengan materi 

lanjutan         (15’) 

Diskusi kelompok  4 

topik ; “ Etika dan 

pembentukan 

karakter Kristiani              

                      (75’) 

pembelajaran 

berbasis masalah  

(menumbuhkan 

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  

Baca modul,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik 4 

 

“Etika dan pembentukan 

karakter Kristiani” 

 

materi presentasi 

kelompok diskusi (penda 

huluan,isi,aplikasi,kesim

pulan, kepustakaan) 

dengan teknologi (power 

point, animasi, Video 

Tugas mandiri 

-Siapkan kesaksian 

   Pribadi 

  -Menjawab tugas     

12,5 
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semua pihak dalam 

rangka mendatangkan 

kebaikan bersama 

vii)Menjelaskan hubungan 

iman Kristen dengan 

etika/moralitas dan 

karakter Kristiani 

(viii)Menyajikan hasil 
telaah tentang 
hubungan iman Kristen 
dengan moralitas dan 
karakter Kristiani. 

 

sikap sabar, kasih, 

hormat, jujur, 

terbuka berdasar 

kan karakter 

Kristen) 

Tanya jawab 

Ceramah 

(kesimpulan)      

(30’) 

Menyanyi dan doa 

tutup               (5’) 

 

buku ajar h.90 

 

 
8 
 

                                                                                               

                                                                                                       Ujian Tengah Semester (UTS) 
 

9-10 
 
 
 
 

i)Bersikap rendah hati dan 

bergantung kepada 

Tuhan yang diwujudkan 

antara lain dalam ibadah 

yang teratur  

(ii)Berpengharapan akan 

masa depan yang lebih 

baik 

(iii)Berdisiplin dan 

bertanggung jawab dalam 

menuntut, 

mengembangkan serta 

menggunakan ilmu 

pengetahuan, teknologi 

V.HUBUNGAN IMAN 
KRISTIANI DENGAN ILMU 
PENGETAHUAN   
TEKNOLOGI DAN SENI 
A.Tipologi hubungan iman 

dan ilmu pengetahuan 
dalam sejarah Kekristenan 
1.Dominasi iman/agama 

terhadap ilmu 
pengetahuan/sains 

2.Dominasi ilmu 
pengetahuan terhadap 
Agama 

B.Pengertian teknologi 
moderen 

C. Tipologi respons Kristen 
terhadap teknologi 

Menyanyi, 

doa buka         (5’) 

Bersaksi         (10’) 

Penjelasan  

Kesaksian       (10) 

Mengulangi materi 

sebelumnya dan 

menghubungkan 

dengan materi 

lanjutan         (15’) 

Presentasi  

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  
memberi 
pendapat 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

 

 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

 12,5 
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dan seni 

(iv)Menjelaskan 

tanggungjawab etis 

kristiani dalam konteks 

kehidupan sosial 

kemasyarakatan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

dan seni 

(v)Menggunakan hasil 
rumusan tanggung jawab 
etis kristiani dalam 
konteks kehidupan sosial 
kemasyarakatan, ilmu 
pengetahuan, teknologi 
dan seni. 

 

(vi).Menjelaskan 

tanggungjawab etis 

kristiani dalam konteks 

kehidupan sosial 

kemasyarakatan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

dan seni 

(vii).Menggunakan hasil 
rumusan tanggung jawab 
etis kristiani dalam 
konteks kehidupan sosial 
kemasyarakatan, ilmu 
pengetahuan, teknologi 
dan seni. 

 

modern 
1.Teknologi sebagai 

pembebas (liberator) 
2.Teknologi sebagai 

ancaman 
3.Teknologi sebagai 

instrumen kekuasaan 

D.Hubungan teknologi dan 

kekuasaan politis 

E.Membangun sikap 
Kristen yang lebih realistis 
terhadap teknologi 

Kelompok 5 topik 

Hubungan iman 

Kristen dengan ilmu 

pengetahuan 

teknologi dan seni       

                      (75’) 

pembelajaran 

berbasis kooperatif 

(ide-ide kreatif dari 

kelompok dan kelas 

tentang iman, ilmu, 

teknologi dan seni). 

Tanya jawab 

Ceramah (ke 

Simpulan       (30’) 

Menyanyi dan doa 
tutup               (5’) 

Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  
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11-12 (i)Menumbuhkembangkan 

sikap sabar, tangguh, dan 
pembawa damai 

(ii)Menunjukkan sikap 
hormat terhadap orang 
lain dalam kepelbagaian 
agama, suku dan budaya 

(iii)Bersikap peduli 
terhadap sesama 
manusia 

 

(i(iv)Bersikap terbuka untuk 

bekerja sama dengan 

semua pihak dalam 

rangka mendatangkan 

kebaikan bersama 

(v)Mengevaluasi 

kerukunan antarumat 

beragama dewasa ini 

(vi)Mencipta kerukunan 
antarumat beragama 
dewasa ini 

 

VI.MENCIPTAKAN 
KERUKUNAN 
ANTARUMAT BERAGAMA 

A.Menelusuri konsep 
kerukunan antarumat 
beragama 

B.Menanya bentuk-bentuk 
kerukunan antarumat 
beragama 

C.Menggali sumber Alkitab 
tentang kerukunan 
antarumat beragama 

1.Allah sebagai Pencipta 
dan manusia sebagai 
ciptaan 

2.Umat Allah sebagai 
pelayan kebersamaan 
manusia 

D.Membangun argumen 
tentang pluralisme agama 
sebagai persoalan 
Teologis             

E.Mendeskripsikan peran 
umat beragama dalam 
mengembangkan 
kerukunan antarumat 
beragama 

D.Membangun argumen 

tentang pluralisme agama 

sebagai persoalan Teologis 

E.Mendeskripsikan peran 
umat beragama dalam 
mengembangkan 
kerukunan antarumat 
beragama 

 

Menyanyi, 

doa buka        (5’) 

 

Bersaksi       (10’) 

  

Penjelasan  

Kesaksian     (10’) 

 

Mengulangi materi 

sebelumnya dan 

menghubungkan 

dengan materi 

lanjutan        (15’) 

Presentasi Kelom 

pok 6  topik : 

“Menciptakan ke   

rukunan antar umat 

beragama”  ( 75’ )              

                      

pembelajaran 

berbasis masalah 

(peluang dan 

tantangan menjadi 

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

 

 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

tanya Tes lisan melalui 
jawab topik  

Baca buku ajar ,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik 6 : 

“Menciptakan ke   

rukunan antar umat 

beragama” 

materi presen 

tasi kelompok  

diskusi(pendahulu 

an,isi,aplikasi,kesimpula

n, kepustakaan) dengan 

teknologi 

(power point, animasi, 

Video 

Tugas mandiri : 

- Siapkan kesaksian 

Pribadi 
 

  -Menjawab tugas    
buku ajar h.152 
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rukun) 

Tanya jawab 

Ceramah (ke 

simpulan)       (30’) 

Menyanyi dan doa 
tutup               (5’) 

13 (i)Bersyukur kepada 

Tuhan yang telah 

mencipta, 

menyelamatkan, 

memelihara dan 

membarui ciptaan-Nya 

(ii)Mengembangkan sikap 

kasih kepada Tuhan 

sebagai Pencipta, 

Penyelamat, Pemelihara, 

dan Pembaru ciptaan-

Nya 

(iii)Berpengharapan akan 

masa depan yang lebih 

baik 

(iv)Peduli dan 

bertanggung jawab 

memelihara ciptaan 

Tuhan 

(v)Menganalisis karya 

Tuhan berdasarkan 

VII PENJAGA CIPTAAN 
ALLAH 

A.Menelusuri hubungan antara 
ekonomi dan ekologi 

B.Manusia dalam alam 
C.Menggali dasar Teologis dari 

pemahaman mengenai 
keutuhan ciptaan 

 
D.Membangun argumen 

tentang kedudukan manusia 
dalam lingkungan alam 

E.Mendeskripsikan sikap 
manusia terhadap alam 

Menyanyi, 

doa buka         (5’) 

Bersaksi         (10’) 

  

Penjelasan  

Kesaksian      (10’) 

Mengulangi materi 

sebelumnya dan 

menghubungkan 

dengan materi 

lanjutan          (15’) 

Presentasi 

Kelompok 7 topik 

“Penjaga ciptaan 

Allah”            (75’) 

studi kasus 

(mencermati 

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Isi kesaksian 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

 

 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  

Baca buku ajar ,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik 6 : 

“Menciptakan ke   

rukunan antar umat 

beragama” 

materi presen 

tasi kelompok  

diskusi(pendahulu 

an,isi,aplikasi,kesimpula

n, kepustakaan) dengan 

teknologi 

(power point, animasi, 

Video 

Tugas mandiri : 

- Siapkan kesaksian 

Pribadi 
 

  -Menjawab tugas    
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kesaksian Alkitab 

(vi)Menganalis ajaran 

tentang karya Tuhan 

berdasarkan kesaksian 

Alkitab 

(vii)Menerapkan tanggung 

jawab etis Kristen dalam 

pemeliharaan lingkungan 

hidup 

(viii)Merumuskan hasil 

penelaahan dasar-dasar 

Akitab yang menunjukkan 

Tuhan sebagai Pencipta 

(ix)Menyajikan hasil 

penelaahan dasar-dasar 

Alkitab yang 

memperlihatkan Tuhan 

sebagai Pemelihara dan 

Pembaharu ciptaan-Nya 

(x)Melakukan tindakan 
pemeliharaan lingkungan 
hidup sebagai tanggung 
jawab etisn 

 

hubungan manusia 

dengan alam) 

Tanya jawab 

Ceramah (ke 

simpulan)      (30’) 

Menyanyi dan doa 

tutup               (5’) 

 

buku ajar h.205 

14-15 (i)Memuliakan Allah dalam 

pergaulan muda-mudi 

(ii)Menunjukkan sikap 

hormat terhadap orang 

lain dalam kepelbagaian 

VIII CARA BERGAUL YANG  
BAIK 

A. Menelusuri konsep seni 
bergaul 

B. Menjadi sahabatsSejati  
C. Menggali sumber Alkitab 

tentang pergaulan 
D. Membangun argumen 

Menyanyi, 
doa buka         (5’) 
 
 
 
Bersaksi         (10’) 
 
Penjelasan   

Kehadiran 

disiplin waktu 

Sikap/prilaku 

dalam kelas 

Tepat waktu kuliah 

Sopan santun 

Hubungan pribadi 

dengan Tuhan Yesus 

melalui kesaksian 

Baca modul,internet, 

buku Teologi tentang 

topik dan sub topik 8 : 

“Cara bergaul yang baik”              

materi presentasi 
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agama, suku dan budaya 

(iii)Bersikap peduli 

terhadap sesama 

manusia 

(iv)Bersikap terbuka untuk 

bekerja sama dengan 

semua pihak dalam 

rangka mendatangkan 

kebaikan bersama 

(v)Menerapkan tanggung 

jawab etis kristiani dalam 

pergaulan muda-mudi  

(vi)Menggunakan prinsip-

prinsip etis kristiani dalam 

pergaulan muda-mudi. 

 
 

tentang suka dan duka 

pergaulan 

Mendeskripsikan tahap-
tahap pergaulan 

Kesaksian      (10’) 
 
 
Mengulangi materi 
sebelumnya dan 
menghubungkan 
dengan materi 
lanjutan         (15’) 
 
Presentasi  
Kelompok 8 topik 
“Cara bergaul yang 
baik”             (75’) 
 
Inkuiri:  
(cara bergaul yang 
baik)  
 Tanya jawab 
 
Ceramah (ke 
simpulan)      (30’) 
 
Menyanyi dan doa 
tutup              (5’) 

Isi kesaksian 

Isi laporan 

kelompok 

Keaktifan  

memberi 

pendapat 

 

 

Membuat laporan 

sesuai sistimatika, isi 

sesuai dengan Alkitab, 

menarik, menggunakan 

power poin, animasi 

Tes lisan melalui tanya 
jawab topik  

kelompok diskusi 

(pendahuluan,isi,aplikasi

,kesimpulan, 

kepustakaan) dengan 

teknologi 

(power point, animasi, 

Video) 

Tugas mandiri : 

- Siapkan kesaksian 

pribadi 

- Menjawab tugas buku 

ajar h. 235 
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TM : tatap muka 

BT: Belajar Terstruktur 

BM: Belajar Mandiri 

TM: 3 sks x (50 menit tatap muka, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri)/ minggu 

BT+BM: (1+1) dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 3 sks x 60 menit 
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