
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

SMP/MTs           : ……………………… 

Mata Pelajaran          : Pendidikan Agama Kristen 

Kelas/Semester          : VII / I 

StandarKompetensi   :  Menjelaskan karya Allah dalam menciptakan, 

memelihara, dan menyelamatkan manusia, serta 

seluruh ciptaan. 

Kompetensi Dasar           :       Menjelaskan makna manusia sebagai mahkota 

ciptaan Allah. 

Indikator                      :     Menjelaskan makna manusia sebagai gambar dan 

rupa Allah 

Alokasi Waktu         :      4  jam pelajaran (2 X pertemuan) 

 

1. Tujuan Pembelajaran : Selesainya pembelajaran ini peserta didik diharapkan 

dapat:  

a. mampu menjelaskan makna manusia sebagai gambar dan 

rupa Allah 

b. mampu menyatakan kasih dan anugrah Allah yang 

diterimanya kepada sesama 

c. mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan 

manusia sebagai gambar dan rupa Allah 

2. Materi Pembelajaran: 

 -   Arti gambar dan rupa Allah 

- Manusia diberi mandat untuk berkarya 

- Contoh-contoh tindakan yang mencerminkan gambar dan 

rupa Allah 

3. Metode : Ceramah, diskusi, peragaan  

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

 



a. Pertemuan pertama 

1)  Kegiatan Pendahuluan 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik 

- Memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar manusia 

- Menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik pada 

pertemuan pertama 

2) Kegiatan Inti 

- Guru memberikan penjelasan tentang arti gambar dan rupa Allah: 

manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah yang memiliki tanggung 

jawab untuk memelihara bumi beserta isinya seperti yang telah 

dimandatkan Allah kepada manusia 

- Menjelaskan isi dari Kitab Kejadian 1 : 26 ; Kejadian 2 : 15-25 

- Peserta didik membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan cara 

Allah menciptakan manusia, serta tanggung jawabnya kepada 

Allah. 

3) Kegiatan penutup 

- Guru bertanya secara lisan pada peserta didik tentang materi yang 

telah disampaikan 

- Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mendiskuskan 

kembali cara Allah menciptakan manusia serta tanggung jawabnya 

kepada Allah 

- Doa penutup yang dipimpin oleh peserta didik 

b.  Pertemuan kedua 

1) Kegiatan pendahuluan 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik 

- Memotivasi peserta didik dengan menanyakan pelajaran minggu 

yang lalu. 

- Meminta peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-

masing. 

            2) Kegiatan Inti 

- Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. 



- Mengadakan tanya jawab antar peserta didik untuk menggali 

pengetahuannya tentang materi. 

- Guru menambahkan penjelasan apabila dianggap masih perlu. 

3) Kegiatan penutup 

-    Guru memberi pertanyaan secara lisan untuk mengetahui apakah  

                 kompetensi telah tercapai atau belum. 

- Menyanyikan sebuah lagu pujian yang berhubungan dengan 

materi. 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh siswa atau guru. 

5. Sumber Belajar : Alkitab, Buku Teks, Siswa, Teks lagu, Gambar                                                                                                                     

6. Penilaian: 

a. Teknik: Tes lisan, penugasan  

b. Bentuk Instrumen: Uraian 

c. Soal: 

1) Jelaskan cara Allah menciptakan manusia! 

2) Apa bedanya antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain? 

3) Apakah perbedaan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia? 

4) Apakah ciri manusia sebagai gambar dan rupa Allah? 

5) Bagaimana seharusnya perilaku manusia yang dikatakan sebagai 

gambar dan rupa Allah? 

6) Temukan ayat-ayat dalam Alkitab yang mencerminkan tentang 

manusia sebagai gambar dan rupa Allah! 

 

 

Mengetahui       ……………………………. 

Kepala SMP………..     Guru Mata Pelajaran 

 

 

……………………………..     …………………………. 

NIP/NIK       NIP/NIK 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

SMP/MTs           :    …………………. 

Mata Pelajaran          :    Pendidikan Agama Kristen 

Kelas/Semester          :    VIII / I 

StandarKompetensi          :    Hidup bersyukur dalam segala situasi serta 

mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan 

Kompetensi Dasar            :     Hidup bersyukur dalam segala situasi 

Indikator                            :     Menjelaskan makna hidup bersyukur   

Alokasi Waktu          :     4  jam pelajaran (2 X pertemuan) 

 

1. Tujuan Pembelajaran :  

Selesainya pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu untuk: 

a. menjelaskan arti bersyukur  

b. membedakan antara bersyukur kepada Allah dan terima kasih 

kepada sesama 

c. mengidentifikasi ungkapan syukur dalam kehidupan sehari-hari 

d.  menunjukkan sikap bersyukur dalam segala hal 

2. Materi Pembelajaran :  

     -    Arti bersyukur 

- Perbedaan antara bersyukur dengan terima kasih 

- Ungkapan syukur dalam kehidupan sehari-hari 

- Sikap bersyukur 

3.  Metode Pembelajaran : Ceramah, demonstrasi. 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

a. Pertemuan pertama 

1)  Kegiatan Pendahuluan 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik 

- Menyanyi bersama dengan lagu yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 



- Memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar seorang 

anak yang sedang berdoa 

- Menanyakan pada peserta didik tentang arti bersyukur menurut 

mereka  

2) Kegiatan Inti 

- Menjelaskan arti dan makna bersyukur yang didasarkan pada 

Lukas 17 : 11-19, Mazmur 138 dan 139 

- Menjelaskan perbedaan antara bersyukur dengan terima kasih 

- Memberikan contoh-contoh cara bersyukur kepada Allah dan 

berterimakasih kepada manusia 

- Peserta didik mencari ayat-ayat dalam Kitab Perjanjian Baru 

tentang ungkapan syukur yang dilakukan oleh para rasul. 

- Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaksi tentang 

pengalaman hidupnya. 

- Menyuruh peserta didik membuat puisi yang mengungkapkan rasa 

syukur atas karya Tuhan dalam hidupnya 

 3)  Kegiatan Penutup 

- Guru memberi tugas rumah, setiap peserta didik diharuskan untuk 

mewawancarai pendeta atau majelis jemaat di gereja masing-

masing tentang ungkapan jemaat dalam bersyukur. 

- Menyanyi bersama sebagai ungkapan syukur kepada Allah sebagai 

penutup pertemuan 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik sebagai ucapan 

terimakasih kepada Allah. 

b.  Pertemuan kedua 

1) Kegiatan pendahuluan 

a. Berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik 

b. Memotivasi peserta didik dengan menanyakan pelajaran 

minggu yang lalu. 

c. Meminta peserta didik untuk mengumpulkan tugas hasil 

wawancara yang telah dilakukan 



            2) Kegiatan Inti 

d. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk membuat 

peragaan yang mencerminkan ungkapan rasa bersyukur 

e. Mengadakan tanya jawab antar peserta didik untuk menggali 

pengetahuannya tentang materi. 

f. Guru menambahkan penjelasan apabila dianggap masih perlu. 

3)  Kegiatan penutup 

-    Guru memberi pertanyaan secara lisan untuk mengetahui apakah  

                 kompetensi telah tercapai atau belum. 

- Menyanyikan sebuah lagu pujian yang berhubungan dengan 

materi. 

- Berdoa bersama yang dipimpin oleh siswa atau guru. 

5. Sumber Belajar:  Alkitab, Buku Teks, Siswa, Teks lagu, Gambar 

6. Penilaian: 

a. Tehnik: Tes lisan, penugasan 

b.  Bentuk Instrumen: Uraian 

c. Soal: 

1) Apakah arti bersyukur bagi orang beriman? 

2) Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? 

3) Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? 

4) Cari tokoh-tokoh dalam Kitab Perjanjian Lama yang hidupnya selalu 

dekat dan bersyukur kepada Allah.  

 

 

Mengetahui       ……………………………. 

Kepala SMP………..     Guru Mata Pelajaran 

 

 

……………………………..     …………………………. 

NIP/NIK       NIP/NIK 

 


