RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PERTEMUAN KEENAM

Sekolah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Alokasi waktu
Standart Kompetensi

Kompetensi Dasar

Tujuan pembelajaran

: SMA NEGERI 2 BALIGE
: X SMA/1
: PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
: 2 x 45 menit
: Mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam pergaulan antar pribadi
dan kehidupan sosial dengan menunjukkan bahwa remaja Kristen
bertumbuh sebagai pribadi dewasayang tidak kehilangan identitas.
: Mengalami proses pertumbuhan sebagai pribadi yang dewasa dan
memiliki karakter yang kokoh dengan pola pikir yang
komprehensif dalam segala aspek.
: Peserta dapat :
1. Menjelaskan pengertian, konsekuensi berpikir kreatif dan kritis
2. Menyebutkan tokoh dunia dalam kaitannya dengan berpikir
kreatif dan kritis
3. Menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang berpikir kreatif dan
kritis
4. Menjelaskan berpikir dalam penghayatan iman

Karakter siswa yang diharapkan :
1. Berpikir kretif dan kritis
2. Mengetahui tokoh dunia yang berpikir kreatif dan kritis
3. Memiliki iman yang teguh
Metode Pembelajaran
Materi Pembelajaran

: Ceramah, tanya jawab dan diskusi.
:“Berpikir Keratif Dan Kritis”
Refresi Alkitab : Kejadian 50:19-21.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
a. Kegiatan Pendahuluan
: Memotivasi dan apersepsi (dapat berupa pertanyaan)
Apakah yang dimaksud dengan kreatif?
b. Kegiatan Inti
:
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru :
Menjelaskan pengertian kreatif dan kritis.
Menyebutkan tokoh dunia yang berpikir kreatif dan kritis.
Menganalisa berpikir dalam penghayatan iman.
Menggunakan beragam pendekatan, pembelajaran, median pembelajaran, dan sumber
belajar lain.
Memfasilitasi terjadinya interaksi antar perserta didik serta antar perserta didik
dengan guru, lingkungan terutama dalam memanfaatkan benda-benda,bekas menjadi
benda yang lebih bermanfaat dan sumber belajar lainnya.
Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan
Memfasilitasi peserta didik melakukan lapangan.
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru :
Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok.
Peserta didik mendiskusikan mengenai berpikir kreatif dan kritis.

Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menyebutkan tokoh dunia dan Alkitab
yang berpikir kreatif dan kritis.
Peserta didik dalam setiap kelompok memperhatikan penjelasan dari guru mengenai
kreatif dan kritis.
Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai berpikir dalam
penghayatan iman.
Peserta didik mempersentasekan hasil diskusi kelompok secara klasikal.
Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi
yang sebenarnya.
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru :
Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam
mencapai kompetensi dasar
c. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru :
Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara
konsisten dan terprogram.
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
 Remedy
 Program pengayaan
 Layanan konseling
 Memberikan tugas baik individu atau kelompok
Sumber Belajar :
Alkitab
Buku paket Suluh Siswa penerbit BPK Gunung Mulia

Penilaian Hasil Belajar






Indikator Pencapaian
Kompetensi
Mendaftarkan potensi dan
kelemahan diri melalui
pikiran, perkataan, dan
perbuatan
serta
mendeskripsikannya
Memiliki pola pikir yang
komprehensif
Memiliki sifat kreatif dan
kritis

Mengetahui ,
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:
Teknik Penilian
 Tanya jawab
 Tes essay
Tes Isian

Bentuk Instrumen
PG
Tes Isian
Tes Uraian
Hafalan

Instrumen Soal
Soal-soal Pada Buku Paket
Penerbit BPK Hal.45-47.
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