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# Teachers College

Bidang kurikulum

Tingkat

Topik

lYaktu

Tanggal

Nama guru

Tahun ajar*n

RENCANA PELAIGANAA}J PEMBELA"TARAN

: Pendidikan Agama Kristen

x (tPA/rPs)

Membangun keluarga

2x45 menit

30 JuIi 2019

Nelis Daka

2019t2029

DIAGNOSA
Pengetahuan dan sikap murid

Pengetahuan Murid:
Murid sudah mampu atau sudah memahami konsep keluarga dalam

Alkitab. Para murid sudah memahami bahwa keluarga dibentuk oleh

Allah dan diberi mandat oleh Allah. Selain itu, murid sudah mengerti

tujuan pemikahan beradsarkan materi minggu lalu.

Sikap murid:
Sikap murid X IPA/IPS mampu menuqiukkan sikap menghargai dalam

diskusi. Selain itu juga murid sudah terlibat aktif dalam sesi tanya

jawab.

Kompetensi Inti

3.Memahami, meaerapkan, menganalisis dan mengevaluasi

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif

berdasarkam ss6 ingin tatrunya teutang ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, buday4 dan humaoiora dengan wawasatr kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena

dan kejadian, serta pengetahuan prosedural pada bidang

kajian png spesifik sesuai dengan bakal dan minahya untuk

memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan

ranah abstrak te*ait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya

di sekolah secara mandiri serta bertindak secaxa efektif dan kreatif,

dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



Kompetensi Ilasar 3. I Menjelaskan arti membangun keluarga
4.1 Menvaiikan konseo membansun keluarga dalam bentuk mind map

TUJUAI\I PEMBELAJARAN
Kognitif
Afe*tif
Psikomotor

Kognitif :
Murid mampu menjelaskan arti membangun keluarga

Psikomotor:
Murid mirmpu me,lryajikan konsep membangun keluarga dalam

bentuk mind map.

Afelidif :
Murid mampu menunjrrkkan sikap kerja sama dalam diskusi
Murid mampu menghmgai setiap perbedaan pendapat dalam

diskusi

Strategilmetode men gaj ar Strategi: Inkuiri
Metode: Diskusi dan Cerarnah interaktif

Aktivitas Frosedur Materi Waktu

PENDAHULUAN
Mendapatkan perhatian
Tujuan pelajaran
Transfer
(kaitan dengan pengetahuan)

Motivasi untuk belajar
Cekpemahaman

Kelas dikondisikan unhft lebih

kondusif, dan memastikan siswa

dalam keadaan siap untuk belajar.

Guru menyampaikan tujuan

pe,mbelajaran hari ini

Guru memotivasi siswa tentang

penting pelajaran hari ini.

Guru mereview pembelajaran

minggu lalu atau mengecek

pengetahuan dasm tentang arti

keluarga.

l.

3. Membangun
Keluarga

15 Menit

PRESENTASI
Jelaskan informasi
Tuqiukkao
Gunakan contoh konkrit (&
non)
Cekpemahaman

Pembelajaran ini menrpakan lanjutan

minggu lalu mengenai arti keluarga .

Fokus pertemuankali ini adalah siswa

mampu menyelesaikan konten materi

yang pProses pembelajaran :



l. Murid dalam dibagi dalam 4

kelompok. (3 MeniQ

2. Murid mendiskusikan dengan

teman Kelompok: "Apa

peirtingnya keluarga?' (5

MeniO

3. Guru memberikan waktu

Murid untuk membagikan

hasil diskusi kepada kelompok

lain dan menyimpulkannya.

(12 menit)

4. Murid mendengarkan/

mencatat dan me,lrulis materi

dalam bentuk 'tnind map"

hasil pemapaftm dari guru.

Materi yaug dibahas masih

seputaran meirgenai Allah

membentuk keluarga. Namun

dalam materi kali ini lebih

berfokus pada membangun

keluarga (20 menit).

5. Murid akan berdiskusi

melgenai: mengapa ikatan

kasih bisa meiryelesnikan

masalah dalam keluarga? (5

mexdt)

6. Murid mempresentasikan hasil

diskusi mereka dengan

kelompok lain (10 menit).

7. Guru melakukan check

understanding kepada murid

dengan Manya kepada murid

meugenai apn yang mereka

Membangun
Keluarga

60Menit



dapatkan lewat diskusi,

menyajian materi yang

fisampaikan oleh teman

mereka atau dari pertanyaan

yang ditanyakan. (5 menit)

LATIHAN TERBIMBING
Dikaitkan dengan
pembetajarao
Perilaku nyata (mis., aktif)
Latihan tanpapenalti
Cekoemahamaa

t atiha$ terbimbiag tercalrrp tangsrng
dalam kegiatan diskusi kelompok.

PEI{UTTIP
Perryataan pembelaj arm dari
murid
Pengetahuan hasil dari Gunt
Cekpemahaman lagi

l. Guru mereview pembelajaran hari

ini.

Murid menyimpulkan

pembelajaran hari ini dengan cara

me'njawab p€rtanlxam gunr secara

langsrmg.

Murid mengisi lembar refleksi

pribadi pembelajamn

yang telah dilaksanakan, dengan

pertanyaan dasar:

o Hal apayangkaurudapatkan

hari ini?

o Baglan mana yang belum

kamupaham ?

o Pertauyaan apa yang ingin

kamu ajukan?

Setelah siswa selesai mengisi

lembar refleksi, gunr memb€rikan

motivasi

Proses pembelajaran selesai

4.

5.

Membangun
Keluarga

15 menit

LATIIIAN SEI\II}IRI
Tujuan
Kesiapan
Jenis dan tinekatan
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Jurnal Refleksi: RPP 4 

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juli 2019 

Kelas  : X IPA/IPS 

Topik  : Allah Membentuk Keluarga 

Pentingnya mengenal Murid 

Hari ini adalah hari selasa, 30 Juli 2019 dan merupakan hari kedua saya mengajar. Kemarin 

saya sudah mengajar selama 8 jam dan hari ini saya akan mengajar selama 7 jam. Saya kelihatan 

lelah saat masuk kelas. Selain itu juga suara saya juga sudah mau habis (serak). Namun, hal ini 

tidak mengurangi semangat saya untuk mengajar. Pada pertemuan kali ini saya mengajarkan 

materi tentang Allah yang membentuk keluarga (membangun keluarga).  Harapan saya murid 

mampu menjelaskan arti membangun keluarga. Selain itu, murid mampu melakukan diskusi serta 

menunjukan kerjasama. Murid mampu menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok.  

Saya cukup puas dan senang di kelas ini. Saya bukan karena mampu menyelesaikan RPP 

saya dengan baik tetapi saya senang karena adanya keterbukaan murid untuk menceritakan latar 

belakang keluarga mereka tanpa rasa malu. Saya belajar banyak hal lewat keluarga mereka 

masing-masing. Walaupun mereka berasal dari keluarga broken home tetapi mereka tetap percaya 

Tuhan akan menolong keluarga mereka. Mereka sangat semangat mengikuti pembalajaran dengan 

baik. selama proses belajar, respon murid sangat baik. Hal ini terlihat saat mereka berdiskusi dan 

saat mereka menyampaikan hasil diskusi atau melibatkan  mereka dalam kelas (Van Dyk, 2013). 

Awalnya saya merasa materi ini sangat mudah untuk diajarkan. Pada kenyataan, murid sulit 

untuk menyampaikan dengan sungguh mengenai pentingnya keluarga dan bagaimana membangun 

keluarga. Setelah satu jam pembelajaran berlalu saya menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan 

satu kelompok. Mereka sulit menggambarkan keluarga yang mereka harapkan karena mereka 

berada dalam keluarga yang kurang ideal. Saya agak sedikit kecewa atau tidak puas. Namun, saya 

sadar bahwa mungkin ada murid yang sulit menceritakan latar belakang keluarga mereka. Dari 

sinilah saya menyimpulkan bahwa saya perlu mengenal mereka terutama keluarga mereka 

sehingga materi mereka bisa pahami sesuai dengan konteks keluarga masing-masing.  

Belajar dari hal di atas, hal yang perlu saya lakukan ke depannya adalah saya harus lebih 

mengenal murid yang saya didik (Hendricks, 2013).  Sebagai guru, memang sudah seharusnya kita 



mengenal siswa kita. Guru yang baik adalah guru yang mengenal muridnya dengan baik 

sebagaimana Guru Agung Yesus Kristus yang mengenal semua murid-muridNya (Hastuti, 2013). 
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