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MOTTO
“The Best Preparation for good work tomorrow is to do good work today”
-Elbert Hubbard-
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul DESKRIPSI RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP) PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA KATOLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 22 TAHUN 2016 DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA
YOGYAKARTA. Judul skripsi ini ditulis berdasarkan keingintahuan penulis
terhadap kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru
Pendidikan Agama Katolik di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah
atas di Yogyakarta. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk
mendiskripsikan kualitas RPP yang dibuat oleh guru Pendidikan Agama Katolik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun
2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dibuat
berdasarkan pada suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada
silabus dan terbagi ke dalam tiga aspek pokok yaitu aspek pendukung proses
pembelajaran, aspek langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan aspek evaluasi
pembelajaran. RPP dibuat sebagai pegangan atau persiapan seorang guru dalam
melaksanakan pembelajaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data penelitian
ini dikumpulkan melalui survey, dan observasi. Sampel dalam penelitian ini
berupa dokumen RPP. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik
sampling random yang digunakan dalam pengambilan sampel berupa RPP.
Teknik sampling purposive digunakan oleh penulis untuk mengambil sampel
sekolah dengan kriteria sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013 pada
pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 bendel RPP, menunjukkan bahwa
RPP yang dibuat oleh guru memperoleh rata-rata 130,475 dengan rentang skor 40200 dan mendapatkan kualifikasi cukup baik. Pada keseluruhan butir-butir aspek
RPP ini peneliti membagi lagi menjadi 3 aspek yang pertama adalah aspek
pendukung proses pembelajaran. Pada aspek ini hasil analisis memperoleh ratarata 98,314 dengan rentang skor 32-160 dan mendapatkan kualifikasi cukup baik.
Aspek yang kedua adalah aspek langkah-langkah pembelajaran. Pada aspek ini
hasil analisis memperoleh rata-rata 12,14 dengan rentang skor 3-15 dan
mendapatkan kualifikasi baik. Aspek yang ketiga adalah aspek evaluasi
pembelajaran. Pada aspek ini hasil analisis memperoleh rata-rata 12,9 dengan
rentang skor 5-25 dan mendapatkan kualifikasi tidak baik.
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ABSTRACT
The title of this thesis is Lesson Plan Description on Catholic Education
based on Minister Education and Culture Regulation Number 22 of 2016 at the
Senior High School of Yogyakarta. The researcher wanted to know about the
quality of the lesson plan made by the the teachers of Catholic Education of
Junior High School and Senior High School in Yogyakarta. The aim of the author
to carry out this research is to describe the quality of lesson plans made by
Catholic Religious Education teachers.
Based on the Minister of Education and Culture Regulation No. 22 of
2016, the Learning Implementation Plan (RPP) is a plan of face-to-face learning
activities for one or more meetings that are made based on a subject matter or
specific theme that refers to the syllabus and is divided into three main aspects
namely aspects supporting the learning process, aspects of the steps of learning
activities and aspects of learning evaluation. RPP is made as a handle or
preparation for a teacher in carrying out learning.
This type of research is quantitative descriptive research. The data of this
study were collected through surveys, and observations. The sample in this study
is a lesson plan document. The sampling technique used is a random sampling
technique used in sampling in the form of RPP. Purposive sampling technique is
used by the author to take school samples with the criteria that the school has
implemented the 2013 curriculum in learning Catholic Religious Education
Based on the results of the study of 35 lesson plans, it shows that the
lesson plans made by teachers obtain an average of 130.475 with a range of
scores of 40-200 and get quite good qualifications. In all the aspects of this lesson
plan, the researcher divides into 3 aspects, the first is the supporting aspects of
the learning process. In this aspect the results of the analysis obtained an average
of 98,314 with a score range of 32-160 and got quite good qualifications. The
second aspect is the aspect of learning steps. In this aspect the results of the
analysis get an average of 12.14 with a score range of 3-15 and get good
qualifications. The third aspect is the aspect of learning evaluation. In this aspect
the results of the analysis get an average of 12.9 with a score range of 5-25 and
get a poor qualification.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
manfaat penelitian.
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui
pendidikan manusia jauh dari kebodohan, memiliki wawasan yang luas dan
menjadi manusia yang lebih berkualitas. Groom, 2010: 29 (dalam Daniel
Stefanus) mengutip pendapat dari Lawrence Cremin mendefinisikan pendidikan
sebagai “Usaha sengaja, sistematis, dan terus-menerus untuk menyampaikan,
menimbulkan atau memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahliankeahlian, atau kepekaan-kepekaan, juga setiap akibat dari usaha itu.” Definisi
tersebut menyatakan bahwa proses pendidikan merupakan usaha yang disengaja
dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu agar manusia memperoleh
pengetahuan dari yang belum tahu menjadi tahu, memiliki sikap yang semakin
bisa memanusiakan sesamanya, semakin menyadari potensi yang ada dalam
dirinya dan peka terhadap situasi di lingkungan sekitarnya.
Pada zaman sekarang ini pendidikan tidak lagi dibatasi, hal tersebut seperti yang
dinyatakan dalam Gravissimum Educationis art. 1 bahwa “semua orang dari suku,
kondisi dan usia manapun mempunyai hak atas pendidikan, termasuk hak
pendidikan bagi generasi muda pun harus terpenuhi. Pendidikan yang utama bagi
generasi muda adalah pendidikan dalam keluarga.” Dalam Gravissimum
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Educationis Art 3 juga dikatakan bahwa “orang tua memiliki peran yang pertama
dan utama sebagai pendidik. Karena orang tualah yang menyalurkan kehidupan
bagi anak, dalam artian anak ada dan hidup karena orang tua.”
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik utama bagi anak, orang
tua dibantu oleh negara dan masyarakat (Gravissimum Educationis art. 3). Salah
satu peran negara yaitu dengan mendirikan kementrian pendidikan untuk
tercapainya tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 pasal
3 “tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.“ Untuk tercapainya tujuan
pendidikan nasional, maka ada pendidikan anak usia dini (pendidikan informal),
pendidikan dasar, pendidikan menengah (formal), dan pendidikan masyarakat
(pendidikan non formal). Dalam pelaksanaannya pendidikan formal dipandu oleh
kurikulum. Penyusunan kurikulum disusun berdasarkan identifikasi tantangan
yang ada.
Salah satu tantangan yang di alami pada saat ini antara lain karena
cepatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Tantangan
akibat bebasnya akses terhadap media masa terutama media elektronik seperti
jejaring sosial internet, (Mulyasa, 2017: 2) yang membawa generasi muda pada
gaya hidup materialistik, konsumtif dan individualistik (Kurikulum PAK Berbasis
Kompetensi Bab II: 2-3).

Tantangan selanjutnya yaitu tantangan untuk

mengembangkan kemampuan generasi muda untuk berfikir kritis dan memiliki
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pertimbangan moral dalam menghadapi permasalahan, dan memiliki sikap toleran
kepada sesama (https://mtsalhikmah222.wordpress.com/14 mei 2108/ 13.01).
Karena tantangan-tantangan yang semakin berkembang dan kompleks di tengah
generasi muda, maka kurikulum harus selalu diperbaharui.
Pada era 2000-an ini Indonesia telah mengembangkan Kurikulum Basis
Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
dan Kurikulum 2013. Kurikulum tersebut adalah kurikulum berbasis kompetensi,
artinya keberhasilan kompetensi ini ditentukan pada kemampuan guru dalam
mengembangkan perangkat pembelajaran yakni pengembangan silabus, buku ajar,
sumber dan media pembelajaran, model pembelajaran, instrumen asesmen dan
RPP, dari perangkat itu seorang guru kemudian mengimplementasikannya dalam
pembelajaran di kelas. Namun dalam pembelajaran pun guru masih menemui
berbagai permasalahan dan kesulitan dalam mengembangkan perangkat
pembelajaran, misalnya: Pertama, dalam merumuskan indikator dan tujuan
pembelajaran masih pada kemampuan kognitif, afeksi dan psikomotor yang
rendah. Sebagai contoh kemampuan kognitif hanya berhenti pada tahap
pengetahuan (knowledge) dan Pemahaman (comprehension). Pada kemampuan
afeksi, hanya sampai pada penerimaan (receiving) dan Responsi (Responding). Ke
dua, belum memanfaatkan media dan sumber yang ada dengan optimal kurang
menggunakan situasi hidup rill. Ke tiga pemilihan model pembelajaran yang
kurang melibatkan peserta didik dengan aktif. Ke empat, penilaian kurang optimal
karena kurang mampu mengembangkan perangkat instrument. Kemampuan
pengembangan perangkat pembelajaran sangat penting bagi guru, melalui
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perangkat

pembelajaran

guru

memiliki

panduan

dalam

mengajar

dan

meningkatkan teknik pembelajaran, dapat mengevaluasi sejauh mana perangkat
yang dibuat dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan
profesionalisme seorang guru, karena melalui perangkat pembelajaran guru dapat
mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat yang dibuat semaksimal
mungkin lalu memperbaiki segala yang kurang dari perangkat tersebut.
Dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 8 dikatakan bahwa “Guru wajib
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.” Kompetensi guru yang dimaksud di atas adalah kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial dan profesional (pasal 10). Maka untuk mengetahui kualitas
dari kompetensi tersebut setiap guru di Indonesia perlu melakukan Uji
Kompetensi Guru (UKG).
Namun di Indonesia tidak banyak guru yang lulus dalam UKG (Uji
Kompetensi Guru). Berdasarkan berita dari news.okezone.com, Rabu 30/12/2015
didapatkan data bahwa “Rata-rata nilai UKG nasional pada tahun 2015 masih di
bawah standar. Pemerintah mentargetkan nilai UKG minimal 55 sedangkan hasil
rata-rata nasional 53,02 dengan rincian rata-rata nilai kompetensi profesional
54,77 dan kompetensi pedagogik 48,94. Dari 2,9 juta guru yang ikut UKG hanya
3805 yang mendapatkan nilai di atas 91. Dari data di atas dapat dilihat bahwa
kualitas dari guru di Indonesia masih tergolong rendah. Mulyasa (2014: 32)
mengemukakan bahwa:
….dalam rangka implementasi kurikulum 2013 perlu adanya kesadaran
dan keseriusan dari guru untuk senantiasa membenahi sikapnya,
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mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya, serta meng-upgrade
pemahamannya; karena kian hari tantangan dan perubanhan zaman, serta
perubahan tegnologi yang semakin pesat, semakin menuntut pendidikan
untuk terus berubah, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam
kondisi demikian, hanya guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni
yang dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.
Dalam pendidikan formal terdapat berbagai macam mata pelajaran salah
satunya Pendidikan Agama Katolik. Di Indonesia pendidikan agama Katolik
sudah masuk dalam pendidikan nasional dan menjadi mata pelajaran wajib di
setiap sekolah. Harapannya agar peserta didik atau generasi muda memiliki iman
yang kokoh dalam menghadapi arus jaman.
Sebagai pendidik agama Katolik, seorang guru tidak cukup hanya
memberikan pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan bagi manusia sangat penting
karena bisa menambah wawasan, namun manusia tidak cukup hanya mengasah
kemampuan kognitifnya saja, tetapi dalam segi afeksi pun perlu dilatih, yaitu
melalui pengolahan diri, berefleksi, mengambil makna dari setiap kejadian seharihari. Diajak untuk melihat situasi di sekitar dan memaknainya dalam terang Sabda
Tuhan. Dalam silabus PAK SMA (2016: 2) dikatakan bahwa “pendidikan agama
katolik bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap membangun hidup yang semakin beriman.” Pengetahuan yang didapatkan
berasal dari aktivitas memahami, menalar, menerapkan, menganalisis. Melalui
Pendidikan Agama Katolik peserta didik juga dibantu dan dibimbing agar
semakin mampu memperteguh iman terhadap Tuhan sesuai ajaran Agama Katolik
dengan tetap memperhatikan dan mengusahakan penghormatan terhadap agama
dan kepercayaan lain.
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Agar tujuan dari Pendidikan Agama Katolik tercapai, maka seorang guru
perlu mengajar sesuai dengan kurikulum dan menterjemahkan kurikulum yang
berlaku sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud dalam diri peserta didik.
Berdasarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20a dikatakan
bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban
merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu,
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka seorang guru, terutama
guru Pendidikan Agama Katolik pertama-tama perlu menyusun perencanaan yang
terdiri dari Program Tahunan, Program Semester, Silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran dan evaluasi. Dalam hal ini penulis akan membahas dalam hal
perencanaan secara khusus RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) karena
masih ditemui beberapa hal yang kurang dalam pembuatan RPP.
Dalam menulis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seorang guru
diharapkan memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 22 tahun 2016 antara lain RPP kurikulum 2013
harus berpusat pada anak, memperhatikan keadaan awal peserta didik baik latar
belakang, kemampuan, bakat, minat, keterpaduan antara KD, materi pelajaran,
indikator dll.
Berdasakan pengamatan salah satu RPP dari guru Pendidikan Agama
Katolik di SMA di kota Yogyakarta (RPP Terlampir) penulis menemukan
beberapa hal antara lain: bahwa komponen RPP yang ada sudah baik sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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No 22 tahun 2016. Dalam langkah pembelajaran sudah berpusat pada peserta
didik, karena semua mengarahkan pada kegiatan peserta didik.
Dalam penyusunan RPP selain memperhatikan prinsip dan komponen,
seorang guru perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap Kompetensi Inti,
Kompetensi Dasar dan indikator sesuai dengan Standar isi (Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 21 tahun 2016) agar guru lebih memahami
tuntutan kurikulum, mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam pembelajaran
sehingga menghasilkan kompetensi lulusan yang berkualitas.
Namun RPP yang ada saat ini sebagian besar hanya berisi langkah-langkah
kegiatan rutin, hanya meng-copy dari buku guru, internet atau dari sekolah lain.
Analisis Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator dan kegiatan pembelajaran
sebagian besar hanya mengambil dari silabus yang sudah dibuat oleh pemerintah
tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Dalam silabus mata pelajaran Pendidikan
Agama Katolik sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan (2016: 3)
telah

dituliskan

bahwa

silabus

adalah

alternatif,

seorang

guru

dapat

mengembangkan sesuai karakteristik mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya guru
juga

perlu

kreatif

dalam

mengembangkan

materi,

pengelolaan

proses

pembelajaran, penggunaan metode, model sesuai dengan konsisi dan kemampuan
siswa.
Berdasarkan sharing salah satu guru di Sekolah Menengah Atas swasta di
Yogyakarta pada tanggal hari Kamis 31 mei 2018 mengatakan bahwa “kurikulum
2013 adalah kurikulum yang baru bagi kami (guru sekolah swasta), maka dari
RPP guru sekolah satu dengan yang lain tidak banyak perbedaan (kurang lebih
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sama) karena pelatihannya kami (guru sekolah swasta) lakukan bersama-sama dan
kurikulum 2013 baru diberlakukan 1 tahun bagi kelas X.” Dari sharing tersebut
dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan RPP kurikulum 2013 guru belum
banyak berinovasi karena dikatakan “dari guru sekolah satu dan lain tidak banyak
perbedaan.”
RPP yang baik adalah RPP yang memuat aktivitas proses belajar mengajar
yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar peserta
didik, langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis untuk mencapai
tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran disusun secara rinci sehingga
RPP ketika guru mata pelajaran yang bersangkutan tidak datang bisa digunakan
oleh guru lain sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda
(https://mukhliscaniago.wordpress/6 Mei 2018/ pukul 20.21).
Dalam prinsip RPP yang pertama dikatakan bahwa dalam membuat RPP
seorang guru juga memperhatikan perbedaan individual peserta didik entah bakat,
latar belakang, kecepatan belajar dll. Dalam RPP tersebut belum tampak seorang
guru memberikan perhatian khusus, langkah pembelajaran adalah pembelajaran
secara umum, latar belakang peserta didik kurang diperhatikan. Hal tersebut
dimungkinkan dikarenakan guru sibuk dengan berbagai tugas lain selain
mengajar, merasa sudah menguasai materi pelajaran karena sudah sering sehingga
tidak perlu membuat RPP, ada beberapa guru ketika mengajar, tidak lagi melihat
RPP yang mengakibatkan dalam kegiatan belajar terkadang tidak fokus dan tujuan
pembelajaran tidak tersampaikan kepada peserta didik.
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Berdasarkan kenyataan yang dipaparkan di atas penulis ingin melihat lebih
dalam kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh beberapa
guru Pendidikan Agama Katolik di sekolah menengah Atas/Kejuruan dan Sekolah
Menengah Pertama di Yogyakarta. Apakah Rencana Pembelajaran yang dibuat
guru sudah memenuhi sebagai Rencana Pembelajaran yang baik dan sudah sesuai
dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan peraturan menteri no 22 tahun
2016.
Melalui pemaparan di atas maka penulis membuat judul skripsi dengan
judul DESKRIPSI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA
MATA

PELAJARAN

PENDIDIKAN

AGAMA

KATOLIK

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 22 TAHUN 2016 DI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KOTA YOGYAKARTA.

B. Identifikasi Masalah
Permasalahan

penelitian

yang

penulis

ajukan

ini

dapat

diidentifikasi

permasalahannya sebagai berikut:
1.

Langkah dalam RPP yang dibuat guru belum ditulis secara rinci, sehingga
tidak bisa digunakan oleh guru lain jika guru yang bersangkutan tidak bisa
hadir.

2.

Nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru di Indonesia yang masih rendah,
mempengaruhi kualitas guru di sekolah
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3.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baru diterapkan 1 (satu) tahun di
sebagian besar sekolah swasta di Yogyakarta sehingga isi RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran) dari guru satu sekolah dengan sekolah lain kurang
lebih sama.

4.

Analisis KI, KD dan indikator ada kesan meng-copy dari silabus yang ada
dari pemerintah.

5.

Penyusunan RPP ada kesan mengambil dari buku guru yang sudah diberikan
oleh pemerintah.

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam, maka
penulis memandang permasalahan penelitian perlu dibatasi. Oleh sebab itu penulis
membatasi masalah hanya pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata
pelajaran Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Menengah Atas/ kejuruan dan
Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
Bagaimana kualitas RPP yang dibuat oleh guru Pendidikan Agama Katolik
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan
Peraturan Menteri no 22 Tahun 2016.
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E. Tujuan Penelitian
Untuk mendeskripsikan kualitas RPP yang dibuat oleh guru Pendidikan
Agama Katolik di Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan berdasarkan Peraturan
Menteri no 22 Tahun 2016

F. Manfaat Penelitian
Melihat tujuan dari penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini antara lain:
1.

Bagi penulis, dapat mengetahui penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran) yang disusun oleh guru PAK sudah sesuai dengan peraturan
menteri no 22 Tahun 2016.

2.

Bagi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, menyadari pentingnya
pembuatan RPP dalam mempersiapkan suatu materi yang akan diberikan
kepada siswa dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari RPP yang
dibuat.

3.

Bagi lembaga, untuk mengetahui profesionalitas guru dalam mengajar
terutama dalam membuat RPP yang baik.

4.

Bagi Program Studi Pendidikan Agama Katolik, untuk mengetahui RPP yang
berkualitas, sehingga dapat membentuk calon-calon guru Agama Katolik
yang profesional dalam membuat perangkat pembelajaran salah satunya RPP.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian pustaka yang menjadi dasar
penelitian. Kajian pustaka ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama
akan dibahas mengenai hakikat Pendidikan Agama Katolik di sekolah, kedudukan
Pendidikan Agama Katolik di sekolah, Konsekuensi Pendidikan Agama Katolik di
sekolah sebagai pendidikan iman, ruang lingkup Pendidikan Agama Katolik di
sekolah dan tujuan Pendidikan Agama Katolik di sekolah.
Pada bagian ke dua akan dibahas mengenai konsep dasar kurikulum 2013
meliputi: latar belakang disusunnya kurikulum 2013, karakteristik kurikulum
2013, tujuan kurikulum 2013, landasan pengembangan kurikulum 2013 dan
Pada bagian ke tiga akan dibahas mengenai pengertian rencana
pelaksanaan pembelajaran, komponen RPP dan prinsip-prinsip dalam membuat
RPP dan langkah-langkah pengembangan RPP.

A. Pendidikan Agama Katolik
1.

Hakikat Pendidikan Agama Katolik di Sekolah
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 “Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
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Negara.” Berdasarkan pengertian tersebut pendidikan memiliki peran yang sangat
penting dalam membentuk diri manusia secara utuh baik dari aspek kognitif,
afektif maupun psikomotorik. Dalam mengembangkan aspek-aspek tersebut anak
perlu bantuan dari berbagai pihak antara lain dari orang tua dan negara.
Bantuan dari pihak yang pertama adalah orang tua. Pendidikan merupakan
tanggungjawab utama bagi orang tua, terutama dalam hal pendidikan iman anak.
Hal itu berarti bahwa keluarga memiliki peran yang amat penting bagi
perkembangan diri anak, namun pendidikan dalam keluarga tidaklah cukup maka
keluarga perlu bantuan dari pastor, katekis maupun guru agama untuk membantu
mengembangkan iman anak bagi kehidupannya sehari-hari maupun dalam
kebersamaan dengan jemaat (Gereja) (Silabus PAK SMA 2016:2). Yang ke dua
adalah negara, negara juga berperan untuk membantu agar pendidikan iman anak
dapat terlaksana sesuai dengan agama dan kepercayaan anak. Salah satu bentuk
pendidikan iman di sekolah yaitu melalui Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti (Silabus PAK SMA 2016:2).
Menurut Dapiyanta (2011:4) “Pendidikan Agama Katolik di sekolah
merupakan sarana atau pelaksanaan pewartaan Kristus demi perubahan batin dan
pembaharuan hidup secara langsung bagi kaum muda, baik di sekolah negeri
maupun di swasta Katolik.” Jadi dalam pelaksanaannya, Pendidikan Agama
Katolik di sekolah merupakan salah satu bentuk katekese terhadap orang muda.
Melalui katekese kaum muda diajak untuk semakin mendalami Allah dan rencana
keselamatan-Nya yang berpusat kepada Kristus, sehingga mereka dapat
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mengetahui maksud Allah dalam diri mereka dan membawa perubahan batin
untuk semakin melakukan pembaharuan dalam hidupnya.
Menurut Komisi Kateketik KWI (1994: 12) “Pendidikan Agama Katolik
di sekolah merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama Katolik, dengan tetap
memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan kerukunan
antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.”
Dapiyanta (2011:4) juga mengutip dari hasil lokakarya mengenai tempat
dan peran Pendidikan Agama Katolik (PAK) di sekolah yang diadakan oleh
Komkat KWI di Malino (1981) yang mengemukakan bahwa “PAK merupakan
bagian dari katekese yang berusaha membantu siswa agar dapat menggumuli
hidupnya dari segi pandang Kristiani dengan demikian mudah-mudahan menjadi
manusia paripurna (beriman).”
Menurut Tom Jacob dkk (1992: 9) merumuskan bahwa Pendidikan Agama
Katolik di Sekolah merupakan salah satu bentuk komunikasi iman. Komunikasi
iman itu meliputi unsur pengetahuan, pergumulan, dan penghayatan dalam
berbagai bentuk. Maka Pendidikan Agama Katolik di sekolah bukan hanya
tentang pengetahuan saja, tetapi juga berkaitan tentang pergumulan hidupnya
sehari-hari dan penghayatan imannya akan Yesus Kristus. Melalui komunikasi
iman yang dilakukan di sekolah, diharapkan pengetahuan peserta didik semakin
luas, pergumulannya semakin diteguhkan dan penghayatan imannya semakin
diperkaya. Dalam Kitab Hukum Kanonik 793-821 dikatakan bahwa “de education
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catholica (pendidikan katolik) dipahami sebagai sarana pendidikan, pembentukan
manusia seutuhnya.
Untuk menegaskan pengertian Pendidikan Agama Katolik, Heryatno (
Diktat PAK 1: 19)

mengutip pendapat dari Mary Boys di dalam bukunya

Educating in Faith: “Maps and Visions” (1989: 193) bahwa PAK adalah: “the
making accessible of traditions of the religious community and the making
manifestof the intrinsic connection between traditions and transformation”. PAK
berperan membuka jalan selebar-lebarnya agar setiap peserta didik memiliki akses
untuk sampai pada seluruh harta kekayaan iman komunitas (tradisi).
Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Agama Katolik di sekolah tidak lepas dari katekese terhadap kaum
muda. Pusat dari katekese adalah Yesus Kristus. Melalui katekese mereka
mendalami tentang Allah dan rencana keselamatan-Nya dalam diri Yesus Kristus,
harapannya peserta didik mampu menjadi manusia yang semakin berkembang
dalam iman. Iman tersebut didapatkan melalui komunikasi iman yang meliputi
unsur pengetahuan yaitu mempunyai pemahaman tentang kekayaan iman kristiani
(tradisi), menggumuli hidup sehari-hari, menghayatinya dan mewujudkan dalam
kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dengan menghormati sesama dan
menciptakan kedamaian di tengah situasi negara yang majemuk.

2.

Kedudukan Pendidikan Agama Katolik di Sekolah
Menurut Setyakarjana (1997: 9) dikatakan bahwa Pendidikan Agama

Katolik tidak dapat disamakan begitu saja dengan mata pelajaran lain, karena
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dalam pendidikan agama katolik yang diutamakan bukan hanya pengetahuan.
Tetapi peserta didik diajak dan dibimbing untuk mempertanggungjawabkan apa
yang mereka ketahui. Melalui hal tersebut diharapkan peserta didik dapat
menambah pemahaman iman, penghayatan iman semakin tumbuh, terjadi
perkembangan iman, dan sikap murid pun dapat terolah.
Jadi Pendidikan Agama Katolik memiliki peran yang penting dalam
membentuk sikap dan perkembangan iman peserta didik. Pentingnya PAK bagi
peserta didik terlihat dalam penambahan jam pelajaran yaitu pada tingkat Sekolah
Dasar 4 JP, Sekolah Menengah Pertama 3 JP dan Sekolah Menengah Atas 3 JP
setiap Minggu. Harapannya melalui penambahan jam pelajaran guru menjadi
lebih leluasa dalam dalam pelajaran agama, apa yang mereka hayati bukan hanya
berasal dari pengetahuan yang ia miliki, tetapi juga melalui refleksi terhadap
kehidupan sehari-hari.

3.

Tujuan Pendidikan Agama Katolik di Sekolah
Komisi Kateketik KWI (1994: 13) mengatakan bahwa Pendidikan Agama

Katolik disekolah diharapkan bisa membantu siswa agar dapat membangun hidup
beriman mereka. Membangun hidup beriman berarti semakin setia dengan Injil
Yesus Kristus dimana memiliki perhatian khusus terhadap Kerajaan Allah.
Kerajaan Allah

merupakan situasi atau peristiwa penyelamatan, di mana di

dalamnya ada perjuangan terhadap keadilan, perdamaian, kelestarian lingkungan
hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan, di mana hal tersebut merupakan kerinduan
manusia dari agama dan kepercayaan manapun. Sebagai orang yang beriman
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siswa diharapkan dapat mewujudkan situasi Kerajaan Allah yang disebutkan di
atas kepada sesama tanpa memandang agama dan kepercayaan yang dimiliki.
Komisi Kateketik KWI (2017:9) mengatakan bahwa “Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti membantu siswa untuk memperteguh iman sesuai
dengan ajaran Katolik dengan memperhatikan dan menghormati kepercayaan
lain.” Melalui Pendidikan Agama Katolik peserta didik diajak untuk semakin
menghayati imannya sebagai orang katolik dan diwujud nyatakan dengan
menghormati sesamanya yang berkepercayaan lain, sehingga dapat menciptakan
persatuan di tengah negara yang majemuk ini. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tujuan “Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
bertujuan untuk membangun hidup beriman Kristiani siswa. Membangun hidup
beriman Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang
memiliki keprihatinan tunggal terwujudnya Kerajaan Allah dalam hidup
manusia.”
Menurut Adisusanto, dkk (2000:149-150) PAK di sekolah memiliki arah
yang dirumuskan secara sempit dan luas. Secara luas PAK bertujuan untuk
memperluas pengetahuan, memperteguh pergulatan iman (internalisasi), dan
memperkaya penghayatan iman dalam berbagai bentuk, serta mengembangkan
dialog antar iman apabila ada yang beragama lain. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Mgr. I. Suharyo, Uskup Agung Semarang (saat itu) yang tetap setia pada
semangat dasar tradisi pendidikan Katolik sekaligus tanggapan tehadap zaman
yang terus berubah. Beliau menegaskan bahwa “tujuan pendidikan Katolik yaitu
untuk memperjuangkan humanisme sosial. Pendidikan dipahami sebagai salah
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satu bentuk perwujudan iman.Iman yang sejati menggerakkan orang demi
transformasi sosial.”
Sedangkan secara sempit PAK bertujuan untuk membantu anak
menggulati hidupnya dari sudut pandang Kristen. Melalui PAK di sekolah
diharapkan pengetahuan tentang iman Kristiani semakin luas, selain pengetahuan
peserta didik juga dibantu untuk memaknai pergulatan yang mereka alami melalui
sudut pandang Kristiani, sehingga ketika menghadapi berbagai tantangan mereka
tidak mudah putus asa, tetapi tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada
Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan.
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan
Pendidikan Agama Katolik di sekolah adalah membantu siswa agar semakin teguh
di dalam iman, iman yang teguh itu diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan
menghormati

sesama

yang memiliki

kepercayaan

lain

sehingga

dapat

menciptakan kedamaian dan kerukunan di tengah negara yang majemuk.

4.

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Katolik
Dalam silabus Pendidikan Agama Katolik (2016: 4) dikatakan bahwa

ruang lingkup Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti mencakup empat
aspek yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ke empat aspek yang
dibahas secara lebih mendalam sesuai tingkat kemampuan pemahaman peserta
didik adalah:
a.

Pribadi peserta didik; Ruang lingkup ini membahas tentang diri sebagai laki-

laki atau perempuan yang memiliki kemampuan dan keterbatasan kelebihan dan
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kekurangan, yang dipanggil untuk membangun relasi dengan sesama serta
lingkungannya sesuai dengan Tradisi Katolik.
b.

Yesus Kristus; Ruang lingkup ini membahas tentang pribadi Yesus Kristus

yang mewartakan Allah Bapa dan Kerajaan Allah, seperti yang terungkap dalam
Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, agar peserta didik berelasi
dengan Yesus Kristus dan meneladani-Nya.
c.

Gereja; Ruang lingkup ini membahas tentang makna Gereja agar peserta

didik mampu mewujudkan kehidupan menggereja.
d.

Masyarakat; Ruang lingkup ini membahas tentang perwujudan iman dalam

hidup bersama di tengah masyarakat sesuai dengan Tradisi Katolik.
Dalam Pokok Pemikiran PAK Berbasis Kompetensi (2004: 9) dikatakan
bahwa materi Pendidikan Agama Katolik mengandung 4 aspek antara lain:
a.

Aspek pribadi siswa, termasuk relasinya dengan sesama dan lingkungan
hidupnya.

b.

Aspek diri pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi penentu dalam ajaran.

c.

Aspek Gereja. Gereja sebagai persekutuan murid-murid Yesus yang
melanjutkan karya Yesus Kristus. Ajaran iman dan Gereja bertumbuh dan
berkembang dalam persekutuan ini.

d.

Aspek kemasyarakatan. Kehadiran Yesus dan Gereja-Nya bukan untuk diriNya sendiri, tetapi untuk dunia.
Dalam Komisi Kateketik KWI (1994: 27) dikatakan bahwa ruang lingkup

Pendidikan Agama Katolik pada tingkat menengah merupakan keseluruhan hidup
beriman Kristiani yang terdiri dari 3 hal pokok yaitu:
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a.

Peristiwa Yesus Kristus dan sejarah pewahyuan-Nya beserta tanggapan iman
umat terhadap-Nya dalam pelbagai bidang kehidupan.

b.

Kelanjutan peristiwa Yesus Kristus di dalam tradisi dan situasi tertentu dalam
sejarah beserta tanggapan iman umat atau tokoh tertentu terhadap-Nya.

c.

Keadaan hidup yang dialami para siswa sekarang beserta tanggapan iman
terhadapnya.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, ruang lingkup Pendidikan Agama

Katolik di sekolah dapat disimpulkan ke dalam 4 aspek yaitu pribadi peserta
didik, Yesus Kristus, Gereja dan Masyarakat. Dalam Pendidikan Agama Katolik,
peserta didik pertama-tama diajak untuk menyadari dirinya dengan segala
kekurangan dan kelebihan yang ia miliki sehingga tumbuh rasa syukur dalam diri
peserta didik. Setelah itu mereka semakin diajak untuk mendalami Yesus Kristus
sebagai inti dari pelajaran. Kemudian dalam Gereja mereka diajak untuk
mengungkapkan iman kepada Yesus Kristus dalam satu persekutuan sehingga
imannya semakin bertumbuh. Iman yang tumbuh akan semakin nyata dalam
kehidupan bermasyarakat.

B. Kurikulum 2013
1.

Latar Belakang Disusunnya Kurikulum 2013
Pada tahun ajaran 2013/ 2014 pemerintah melalui Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan mencanangkan akan mengadakan perubahan kurikulum dari
kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum 2013. Perubahan
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tersebut perlu dilakukan karena adanya faktor internal dan eksternal (Widyastono,
2014:120-122).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 69 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktut Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah dikatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi terjadinya
perubahan kurikulum yang pertama, adanya tuntutan pendidikan yang mengacu
pada 8 Standar Nasional Pendidikan meliputi, standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidikan dan standar tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan.
Dalam UU No 32 Tahun 2013 dikatakan bahwa “Standar Nasional
Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.” Artinya bahwa
dalam prosesnya Standar Nasional Pendidikan akan terus diperbaharui dan akan
terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, banyaknya jumlah
penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun), maka tantangan besar yang
dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia (SDM)
yang begitu melimpah ini dapat dibentuk menjadi manusia yang memiliki
kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan (Widyastono, 2014:120).
Sedangkan faktor eksternal dikembangkannya kurikulum 2013 antara lain: yang
pertama adalah karena perubahan jaman. Anak-anak pada zaman sekarang adalah
anak-anak yang hidup di era teknologi informasi yang serba cepat dan instan.
Melalui teknologi informasi yang serba canggih mereka dapat dengan mudah
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mendapatkan banyak informasi, entah informasi yang baik maupun informasi
yang kurang baik. Banyaknya pengaruh tersebut menuntut anak zaman sekarang
untuk berfikir kritis dalam membedakan informasi yang baik dan kurang baik bagi
hidup mereka. Selain itu, anak sekolah zaman sekarang tidak hanya belajar dari
satu sumber melainkan banyak sumber sebagai contoh perpustakaan, multimedia,
internet, pendapat ahli dll. Maka dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan
perubahan baik pendekatan, model pendidikan, relasi terhadap anak, penanaman
nilai-nilai moral dalam diri anak, dll (Mohammad Nur 2013: 38-40). Yang ke dua
adalah keterbelakangan di bidang pendidikan seperti yang dinyatakan dalam hasil
analisis PISA tahun 2009, ditemukan dalam 6 level kemampuan, Indonesia hanya
mampu mencapai level 3 saja. Mendikbud 2013 dalam hal ini menginterpretasikan
dari hasil studi ini bahwa yang diajarkan di sekolah berbeda dengan tuntutan
zaman (Widyastono, 2014: 122-123).

2.

Karakteristik Kurikulum 2013
Menurut salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 69

tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah, dikatakan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan
beberapa karakteristik antara lain:
1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan
sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual
dan psikomotorik;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

23

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman
belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di
sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber
belajar;
3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta menerapkannya
dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap,
pengetahuan, dan ketrampilan;
5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti kelas yang dirinci
lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar mata pelajaran;
6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements)
Kompetensi Dasar, di

mana semua Kompetensi Dasar dan proses

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan
dalam kompetensi inti;
7) Kompetensi Dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling
memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran
dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).
Kesimpulannya
pendidikan

bahwa

kegiatan

pembelajaran

yang memberikan kesempatan

merupakan

proses

kepada peserta didik untuk

mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin meningkat
dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap (Bloom, 1965 dalam
Widyastono,2014:193). Ke tiga bidang tersebut diperlukan untuk bekal hidup di
dalam masyarakat, berbangsa dan dalam berkontribusi pada kehidupan sesama.
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Maka kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi
peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Widyastono (2014:193)
mengutip dari Widyastono (2007) yang mengatakan bahwa “Kompetensi adalah
pemilikan pengetahuan yang diwujudkan dalam tindakan (keterampilan) dan sikap
dalam kehidupan nyata sehari-hari.” Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan
pembelajaran dan sudah dimiliki oleh peserta didik harapannya sesuai dengan
tindakan (keterampilan) dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Tujuan Kurikulum 2013
Dalam salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 69

tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah juga dikatakan bahwa “kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi, warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia.”
Mulyasa (2014: 45) mengatakan bahwa Kurikulum 2013 mengambil tema
“menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif
(berkarakter), melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara
terintegrasi.”
Jadi, tujuan diadakannya pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk
mengembangkan anak-anak Indonesia menjadi anak yang memiliki kemampuan
hidup

sebagai

pribadi

yang

memiliki

gagasan

baru.

Serta

mampu
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mendayagunakan kemampuan atau bakatnya dan pada akhirnya menghasilkan
karya baru. Melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan pada penguatan
sikap, keterampilan dan pengetahuan sehingga mampu membentuk watak, mampu
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan mampu ikut
serta dalam persaingan dunia.

4.

Landasan Pengembangan Kurikulum 2013
Dalam Peraturan Menteri No 69 tahun 2013 ada beberapa hal yang

melandasi pengembangan kurikulum 2013 antara lain landasan yuridis, landasan
filosofis, landasan empiris dan landasan teoretis, dijelaskan secara rinci sebagai
berikut:
Landasan Yuridis adalah landasan hukum yang mengharuskan adanya
pengembangan kurikulum, hal tersebut terdapat dalam Pancasila dan Undangundang dasar 1945 pasal 31, pada poin ke tiga dikatakan bahwa “pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.” Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan
Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun
2006 tentang standar isi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

26

Landasan Filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada
manusia seperti apa yang ingin dihasilkan. Hal tersebut didasarkan dari dimensi
masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nilai-nilai yang diwariskan
oleh bangsa pada masa lampau, diwariskan kepada anggota masyarakat sebagai
dasar kehidupan dan membangun kualitas hidup di masa kini dan berkelanjutan
dimasa yang akan datang.
Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara menjadi penentu arah yang
akan dicapai dalam pengembangan kurikulum 2013 ini. hal tersebut antara lain:
1) Kurikulum berakar pada budaya dan Bangsa Indonesia (Dewantara, 1936).
Berdasarkan filosofi ini, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk belajar dari nilai-nilai budaya setempat, ikut serta berpartisipasi
dalam pengembangan nilai-nilai budaya setempat dan nasional kemudian
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi eksperimentalisme yang
mengatakan bahwa apa yang dipelajari di sekolah sangat dekat dan
berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat.
3) Filosofi rekonstruksi sosial yang memberi dasar bagi pengembangan
kurikulum bahwa peserta didik adalah subyek yang peduli kepada alam dan
lingkungan sekitar.
4) Filosofi esensialisme dan perenialisme yang menentukan kemampuan
intelektual dan berfikir rasional merupakan aspek yang penting yang harus
diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.
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5) Filosofi eksistensialis dan romantic naturalism, yaitu aliran yang memandang
proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan rasa kemanusiaan
yang tinggi, kemampuan untuk berkreasi, mengangkat harkat dan martabat
manusia, kebebasan berinteraksi dan berkreasi.
Landasan yang selanjutnya adalah landasan empiris. Landasan ini
memberikan arahan tentang kurikulum yang sedang berlaku di lapangan.
Berdasarkan pengamatan dari hasil riset PISA (Program for International Student
Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada pada rangking yang amat rendah
dalam a) kemampuan memahami informasi yang kompleks; b) teori, analisis, dan
pemecahan masalah; c) pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah; d)
melakukan investigasi. Hasil tersebut menunjukkan perlunya diadakan perubahan
kurikulum yang tidak membebani peserta didik, namun dikembangkan aspek
kemampuan esensial (mendasar) yang diperlukan bagi seluruh warga negara bagi
masa yang akan datang.
Yang terakhir adalah landasan teoretis. Dalam landasan ini dikatakan
bahwa kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan
standar” (Standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi.
Dari berbagai landasan tersebut kita tahu bahwa dalam pengembangan
kurikulum pemerintah harus melihat dari berbagai segi agar mampu menentukan
tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan kurikulum 2013, sehingga langkah
yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan menjadi jelas dan terarah.
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5.

Pendidikan Agama Katolik menurut Kurikulum 2013
Menurut Lampiran IV Permendikbud No 81 A dikatakan bahwa:
Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang
semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk
bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan
hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik
mencapai kompetensi yang diharapkan.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap

kegiatan pembelajaran pada semua mata pelajaran termasuk dalam mata Pelajaran
Pendidikan Agama Katolik diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk
semakin mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Menurut Silabus Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekerti (2016: 2-3) pada dasarnya pendidikan merupakan tanggungjawab utama
orang tua, terutama dalam hal pendidikan iman. Pendidikan iman yang dimulai
dalam keluarga akan dikembangkan bersama seluruh umat dalam lingkup Gereja.
Selain keluarga dan Gereja ada pihak lain yang juga berperan untuk memfasilitasi
dalam pengembangkan iman anak sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing. Salah satunya dilaksanakan dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekerti di sekolah.
Melalui pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di
sekolah diharapkan dapat membantu siswa untuk semakin memperteguh iman
sesuai dengan ajaran iman Katolik, sehingga iman peserta didik menjadi semakin
dewasa. Iman yang dewasa akan menggerakkan seseorang untuk mewujudkannya
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apa yang diimani dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang
beraneka ragam, entah suku, ras, agama, dan kebudayaan. Untuk mewujudkan
harapan tersebut proses pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekerti bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap untuk membangun hidup yang lebih beriman.
Kompetensi yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran pada
Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan adalah a) memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan
bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia. b) memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta
dampak fenomena yang terjadi. c) Memiliki kemampuan berfikir dan tindak yang
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari
yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Ke tiga kompetensi ini mencakup dalam
tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang kemudian
dikembangkan dalam kompetensi Inti.
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti mencakup 4
aspek yaitu a) aspek pribadi peserta didik yang membahas tentang diri sendiri
sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki kekurangan dan kelebihan. b)
Aspek Yesus Kristus, yang membahas tentang pribadi Yesus Kristus yang
mewartakan Allah seperti yang terdapat dalam Kitab Suci. c) Aspek Gereja, dan
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d) Mayarakat. Ke empat aspek tersebut dikembangkan menjadi pokok-pokok
materi yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam setiap tingkat kelas.
Melalui materi-materi yang dikembangkan, agar peserta didik dapat
mencapai kompetensi yang ditetapkan maka seorang guru perlu menentukan
pendekatan yang sesuai dengan situasi dan keadaan peserta didik. Salah satu
pendekatan yang digunakan dalam mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik
adalah pendekatan saintifik. Dalam silabus Kurikulum 2013 Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti (2016: 8-9) dikatakan bahwa pendekatan saintifik dalam
bidang agama tidak sama dengan pendekatan dalam bidang ilmu lain, karena tidak
semua ilmu agama dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dijelaskan serba logis.
Selain melalui pendekatan saintifik proses pembelajaran bisa menggunakan
pendekatan pembelajaran lain seperti, problem based learning, inquiry based
learning, discovery learning, project based learning.

C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
1.

Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Berdasarkan UU No 14 tahun 2005 pasal 20a tentang Guru dan Dosen

dikatakan

bahwa

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalannya,

guru

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran
yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Berdasarkan
pernyataan di atas, seorang guru juga perlu merancang suatu perencanaan sebelum
melaksanakan kegiatan pembelajaran agar yang disampaikan memiliki kualitas
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dan dapat mencapai tujuan dari pendidikan. Dalam perencanaan ada beberapa hal
yang harus dibuat dan disiapkan oleh guru, salah satunya adalah RPP.
Menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu
pertemuan atau lebih.
Menurut Widyastono (2014:200) RPP adalah rencana pembelajaran yang
dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang
mengacu pada silabus.
Menurut (Muslich, 2007: 102) “ Perencanaan pembelajaran yaitu
persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada
setiap tatap muka.”
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap
muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dibuat berdasarkan pada suatu materi
pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP dibuat sebagai
pegangan atau persiapan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Maka
setiap guru perlu membuat dan mengembangkan RPP sesuai dengan kelas dan
mata pelajaran yang diampu. Pengembangan RPP sebaiknya dilakukan setiap
awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia
terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran (Lampiran IV
Permendikbud No. 81A).
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2.

Komponen dan Prinsip Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 , dalam penyusunan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memuat komponen-komponen dan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.

Komponen RPP terdiri atas:

1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, dalam Permendikbud No 103
Tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa
Satuan
pendidikan
adalah
Sekolah
Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa
(SMK/MAK/SMKLB).
2) Identitas mata pelajaran atau tema/ subtema;
3) Kelas/ semester;
4) Materi pokok adalah materi yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai
sarana untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam materi pokok mencakup
beberapa aspek yaitu faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Dalam
RPP seorang guru harus menuliskan dan membedakan keempat aspek
tersebut. Dalam memilih materi pokok seorang guru harus memperhatikan
beberapa hal yaitu memperharikan akurasi dari materi yang akan dipilih,
materi yang diberikan benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik, memiliki
manfaat bagi peserta didik baik dalam bidang akademis maupun non akdemis,
kelayakan materi dan sajian materi pembelajaran yang menarik sehingga
peserta didik tertarik untuk mempelajari lebih lanjut (Akbar, 2013: 9).
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Menurut (Winkel, 1996:261), materi pokok adalah alat untuk sampai pada isi
tujuan instruksional, tujuan ini menyangkut satu topik bahasan atau topik
pelajaran tertentu. Meteri pokok, bisa juga disebut sebagai materi atau bahan
pelajaran ;
5) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan
beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia
dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Alokasi waktu pada setiap KD
didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per
minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat
kesulitan dan kepentingan KD. ;
6) Kompetensi Inti, merupakan “gambaran secara kategorial mengenai
kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus
dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata
pelajaran” (Permendikbud No 65 Tahun 2013).
7) Kompetensi Dasar, merupakan “kemampuan spesifik yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan ketrampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran”
(Permendikbud No. 81A Tahun 2013). Indikator pencapaian kompetensi
merupakan, “a) kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan
sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1 dan
Kompetensi Inti 2; dan b) kemampuan yang dapat diukur dan/atau
diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada
Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4” (Permendikbud No 103 Tahun
2014 pasal 4).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

34

8) Indikator Pencapaian Kompetensi, merupakan penanda perubahan nilai,
pengetahuan, sikap, ketrampilan dan perilaku yang dapat diukur. Indikator
digunakan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, substansi materi,
sumber, media serta alat penilaian.
(Akbar, 2013:10) mengutip pendapat dari Lise Chamsiatin (2008)
menyebutkan cara-cara pengembangan indikator antara lain: 1) Setiap KD
dikembangkan menjadi beberapa indikator, 2) indikator dirumuskan dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi, 3)
tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan KD, 4)
seluruh indikator KD merupakan tanda untuk menilai pencapaian kompetensi
dasar.
9) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasakan KD dan indikator
pencapaian kompetensi, dengan menggunakan kata kerja operasional yang
dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan.
Tujuan pembelajaran harus mengacu pada pengalaman belajar siswa.
Pengalaman belajar berisi skenario pembelajaran yang lebih menonjolkan
pengalaman belajar peserta didik dan memberi kesempatan peserta didik
untuk membangun pengetahuannya sendiri, jadi pengetahuan peserta didik
bukan hanya didapatkan dari guru tetapi hasil dari pencariannya atau hasil
yang didapat dari belajarnya.;
10) Materi pembelajaran, adalah “sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan
instruksional. Materi pembelajaran dapat berupa naskah, persoalan, gambar,
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isi audiocassette, isi videocassette, preparat, topik perundingan dengan para
siswa, jawaban dari siswa lain dan sebagainya (Winkel, 1996: 295).” Materi
Pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian
kompetensi.
Abdul dan Chaerul (2014: 263) mengatakan bahwa “materi digunakan untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Materi dalam RPP merupakan pengembangan
dari materi pokok yang terdapat dalam silabus. Maka seorang guru perlu
untuk lebih mengembangkan materi pembelajaran ke dalam buku
siswa”.Yunus (2014: 301) juga mengatakan bahwa penulisan materi
pembelajaran harus sistematis sehingga tergambar jelas kelogisan materi yang
disajikan.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
menuliskan materi pembelajaran sebaiknya ditulis secara lengkap, karena
materi bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka materi yang
ditulis harus dikembangkan sesuai KI, KD dengan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK) yang bisa digali dari berbagai sumber belajar, misalnya
buku pelajaran, lingkungan sekitar, pengalaman siswa dll.
Materi pembelajaran ditulis dalam bentuk butir-butir materi, dicantumkan
pula isi dari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, materi yang
dituliskan harus mencakup materi factual, konseptual, procedural dan
metakognitif, hal tersebut bertujuan agar materi yang dibuat dan dicantumkan
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guru dapat membantu dalam menguasai materi sehingga proses pembelajaran
akan berjalan dengan lancar.
11) Metode pembelajaran, merupakan pendekatan yang ingin digunakan dalam
proses pembelajaran. “Metode pembelajaran dipilih tergantung pada jenis
materi yang akan diajarkan pada peserta didik” (Abdul & Chaerul, 2014:
263). “Metode pembelajaran juga digunakan oleh seorang guru untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai Kompetensi Dasar yang telah ditentukan” (Yunus, 2014:294).;
12) Model Pembelajaran; Menurut Akbar (2013: 49-50) model pembelajaran
adalah pola dalam merancang pembelajaran, dapat juga didefinisikan sebagai
langkah pembelajaran, dan perangkat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi, karakteristik
peserta didik dan kemampuan guru. Setiap model yang dipillih harus
tercantum dalam langkah-langkah pembelajaran. Model pembelajaran
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran maka dalam realisasinya
dalam pembelajaran diharapkan model pembelajaran dapat memudahkan
peserta didik untuk semakin memahami materi dan guru dituntut untuk lebih
kreatif dalam membuat kreasi dalam model pembelajaran yang dipilih.
13) Media pembelajaran
Media berarti pengantara atau pengantar. Kustandi (2011:7) mengutip
pendapat dari Raharjo (1989:25) menjelaskan bahwa media adalah wadah dari
pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan.
Materi yang diterima adalah pesan instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai
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adalah tercapainya proses belajar. Dari pengertian tersebut media pembelajaran
adalah “alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk
memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan
pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna berupa alat bantu proses
pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran”.
Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mendukung
dan meningkatkan proses pembelajaran. media pembelajaran terdiri dari
bermacam-macam bentuk, ada video, gambar, rekaman suara dll. Karena
banyaknya bentuk media pembelajaran ini maka seorang guru perlu memilih
media mana yang tepat dan relevan dengan peserta didik dan sesuai dengan materi
yang diajarkan. Dalam memilih media seorang guru juga perlu memperhatikan
kesesuaian dengan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011:21) dalam dunia pendidikan, media
difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka informasi
yang disajikan melalui media harus melibatkan siswa.
13. Sumber belajar
Sumber belajar adalah “segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh
peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai” (Sanjaya, 2006: 172). Sumber belajar dapat berupa
buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang
relevan dengan pembelajaran. Apabila guru menggunakan buku, maka buku harus
ditulis lengkap identiitas judul, pengarang, penerbit, kota terbit dan tahun terbit.
Jika akan menggunkaan lingkungan masyarakat maka harus menuliskan secara
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rinci profil masyarakat yang dilibatkan dalam pembelajaran (Yunus, 2014:
303). Menurut Soeharto (2003) dalam Musfiqon (2012: 131) “sumber belajar
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang (by designed)
dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau jadi (by utilization)”. Sumber belajar
yang dirancang atau by designed merupakan sumber belajar yang dikembangkan
dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber belajar by ulilization
merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber bahan
adalah segala sesuatu yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan
pembelajaran.
14. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti,
dan penutup di mana masing-masing disertai alokasi waktu sesuai kebutuhan.
Seluruh rangkaian kegiatan yang ada dalam langkah-langkah pembelajaran
harus sesuai dengan model pembelajaran yang sudah dipilih. Apabila seorang
guru membuat kegiatan lebih dari satu pertemuan maka dalam RPP diperjelas
bahwa langkah tersebut merupakan pertemuan 1, pertemuan 2 dst. (Abdul &
Chaerul, 2014: 263);
15. Penilaian

hasil

pembelajaran,

merupakan

“proses

pengumpulan

informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap,
aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan yang dilakukan secara terencana
dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan
perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar”
(Permendikbud no 53 tahun 2015). Penilaian ini dijabarkan atas jenis/ teknik
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penilaian, instrumen yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian
indikator dan tujuan pembelajaran. Dalam penilaian seorang guru juga perlu
mencantumkan kisi-kisi, contoh instrument, kunci jawaban dan pedoman
penskoran (Abdul & Chaerul, 2014:263-264 dalam Modul PLPG, 2013).

b. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 A Tahun
2013, dalam mengembangkan atau menyusun RPP seorang guru hendaknya
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajara (RPP) yang disusun oleh guru dibuat
berdasarkan ide kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum
yang menekankan pada pendidikan karakter, harapannya melalui pendidikan
peserta didik dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan
jaman, sehingga dalam penyusunan RPP seorang guru harus membuat
pembelajaran yang menarik. Dalam penyusunan RPP juga berdasarkan
silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk
rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
2) RPP yang dikembangkan oleh guru disesuaikan dengan apa yang dinyatakan
dalam silabus dengan kondisi yang ada dalam satuan pendidikan, entah
kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat potensi,
kemampuan sosial, emosi, gaya bahasa, kebutuhan khusus, kecepatan belajar,
latar belakang budaya, norma, nilai atau lingkungan peserta didik. Jadi
seorang guru yang akan membuat RPP perlu memperhatikan berbagai hal
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agar apa yang diajarkan nantinya bisa diterima oleh peserta didik. Dalam
permendikbud no 81 A tahun 2013 dikatakan bahwa “RPP dibuat sebagai
pegangan atau persiapan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran.”
Maka ketika membuat RPP seorang guru tidak bisa jika hanya mengambil
dari internet atau copy paste dari guru sekolah lain, karena kondisi sekolah,
kondisi peserta didik, kemampuan sosial, emosi, gaya bahasa, latar belakang
budaya, norma atau lingkungan peserta didik berbeda. Jika seorang guru
hanya mengambil RPP dari internet atau sekolah lain, maka RPP tidak akan
banyak berguna ketika mengajar di kelas.
3) Setiap kegiatan dalam perencanaan diharapkan mampu mendorong peserta
didik untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Sesuai dengan tujuan kurikulum
2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar,
maka proses pembelajaran yang dibuat dalam RPP harus dirancang dengan
berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa
ingin tahu, kreativitas, inisiatif, kemandirian, semangat belajar, keterampilan
belajar dan kebiasaan belajar.
4) Mengembangan budaya membaca dan menulis, artinya dalam proses
pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran
membaca, pemahaman ragam bacaan, dan ekspresi dalam berbagai bentuk
tulisan.
5) Memberi umpan balik dan tindak lanjut artinya dalam RPP memuat
rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan,
dan remidi. Pemberian pembelajaran remedial dilakukan apabila setelah
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menempuh ujian dan hasilnya dianalisis peserta didik belum mencapai nilai
ketuntasan minimal. Materi yang diberikan ketika pembelajaran remidial
sesuai dengan kelemahan peserta didik. Sedangkan materi pengayaan
dilakukan kepada siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan minimal,
tujuannya untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan sesuai
dengan materi pelajaran yang didalami.
6) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI
dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman
belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik,
keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan
keragaman budaya. Jadi seluruh komponen dalam RPP merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain.
7) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi
dan kondisi.

3.

Langkah-langkah Pengembangan RPP
Dalam membuat RPP, seorang guru perlu mengembangkan sesuai dengan

kebutuhan dan situasi peserta didik. Berdasarkan Permendikbud No. 81A tahun
2013 langkah-langkah pengembangan RPP sebagai berikut:
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a.

Mengkaji Silabus
Sebelum membuat RPP, seorang guru perlu melakukan pengkajian silabus

terlebih dahulu. Di dalam silabus terdapat 4 kompetensi dasar sesuai dengan 4
aspek yang terdapat dalam KI (Kompetensi Inti) yaitu sikap spiritual, sosial,
pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus
dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan
standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi, yakni: a) mengamati, dalam kegiatan mengamati
seorang guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan,
mendengar, membaca, menyimak dari suatu benda atau objek.b) menanya, dalam
kegiatan menanya seorang guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk
bertanya berkaitan dengan apa yang baru saja diamati. Melalui kegiatan bertanya
maka peserta didik dilatih untuk mengembangkan rasa ingin tahu. c)
mengumpulkan informasi, melalui pertanyaan yang diajukan, kemudian ditindak
lanjuti dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan melalui
berbagai cara. d) mengolah, setelah informasi terkumpul peserta didik dibimbing
untuk mengolah informasi dan menyimpulkan hasil dari pencarian informasi
tersebut. e) mengkomunikasikan setelah disimpulkan peserta didik diajak untuk
mengkomunikasikan hasil pencariannya di depan kelas (Abdul & Chaerul, 2014:
265-266). Kegiatan tersebut yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam
bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat
peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan
indikator KD dan penilaiannya.
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b. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran
Materi pelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai
Kompetensi Dasar yang dikembangkan dalam indikator dan tujuan pembelajaran.
Untuk mencapai Kompetensi Dasar tersebut maka untuk mengidentifikasi materi
pelajaran perlu mempertimbangkan antara lain: yang pertama, potensi peserta
didik, karena potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik berbeda-beda; yang
ke dua adalah relevansi dengan karakteristik daerah, melihat kembali apakah
materi yang dipelajari oleh siswa sesuai atau tidak dengan daerah di mana ia
tinggal, karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apa yang
dipelajari akan diterapkan kedalam hidupnya sehari-hari dalam masyarakat,
bangsa dan negara (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 69 tahun
2013). ; yang ke tiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial,
dan spritual peserta didik. Materi yang dipelajari oleh siswa harus sesuai dengan
tingkat perkembangan intelektual, emosi, sosial dan spiritual siswa agar apa yang
dipelajari dapat diterima, dihayati dan berguna bagi hidupnya.; yang ke empat,
kebermanfaatan bagi peserta didik, artinya dalam memilih materi harus tahu,
setelah mendalami materi tertentu manfaat apa yang di dapatkan siswa, entah bagi
dirinya tahu bagi orang lain; yang ke lima, struktur keilmuan; yang ke enam,
aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; yang ke tujuh,
relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan yang ke
delapan, alokasi waktu.
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c.

Menentukan Tujuan
Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD yang bersifat

operasional yang diharapkan dapat tercapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran
mengacu pada rumusan dalam indikator sehingga tujuan pembelajaran bisa
dirumuskan sama atau lebih banyak dari indikator. Dalam merumuskan tujuan
paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior
(aspek kemampuan) (Abdul & Chaerul, 2014: 262). Seorang guru perlu
merumuskan tujuan dalam pembelajaran agar lebih mudah dalam mengarahkan
dan menciptakan suasana dalam pembelajaran, dapat memilih materi, metode,
media dan urutan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan dapat
tercapai.
d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran
Untuk mencapai Kompetensi Dasar maka perlu mencantumkan langkahlangkah kegiatan untuk setiap pertemuan. Langkah-langkah yang dibuat
diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik,
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka
pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui
penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta
didik.

Dalam

membuat

langkah

pembelajaran

yang

dituliskan

harus

mencerminkan tahapan metode atau model pembelajaran yang digunakan dan
harus mencerminkan adanya upaya pembinaan sikap, pengembangan ketrampilan
dan pengetahuan (Yunus, 2014: 302-303).
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e.

Penjabaran Jenis Penilaian
Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian

KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan
menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan
kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap
pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian
portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah.
Penilaian

merupakan

serangkaian

kegiatan

untuk

memperoleh,

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik
yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi
informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut: 1) Penilaian
diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan
KI-4. 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa
dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk
menentukan

posisi

seseorang

terhadap

kelompoknya.

3)

Sistem

yang

direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam
arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD
yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta
didik. 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut
berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta
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didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program
pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan. 5) Sistem
penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam
proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas
observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya
teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.
f.

Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu

efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan
jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD.
Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata
untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh
karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.
g.

Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,
narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positifisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, teknik
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
diterapkan. Pada penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai
dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari
hasilnya (Arikunto, 2006: 12).
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. “Pada penelitian deskriptif
melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan
status atau kondisi objek yang diteliti pada saat dilakukan penelitian. Data
penelitian deskriptif bisa dikumpulkan melalui survey angket, wawancara atau
observasi” (Sumanto, 2014:179).

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di sejumlah Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Mengah Atas di Kota Yogyakarta yaitu SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA
Katolik Sang Timur Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta, SMP Kanisius Gayam Yogyakarta, SMP Negeri 4
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Yogyakarta, SMA Negeri 9 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada
Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/ 2019.

C. Teknik Sampling, Populasi dan Sampel
Sampel dalam penelitian ini berupa dokumen RPP. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah teknik sampling random yang digunakan dalam
pengambilan sampel berupa RPP. Teknik sampling purposive digunakan oleh
penulis untuk mengambil sampel sekolah dengan kriteria sekolah sudah
menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
Populasi dari penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik seluruh
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Yogakarta.
Sampel dalam penelitian ini adalah 5 bendel RPP yang dibuat oleh guru
Pendidikan Agama Katolik di SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA Katolik Sang
Timur Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Stella Duce 2
Yogyakarta, SMP Kanisius Gayam Yogyakarta, SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMP
Negeri 4 Yogyakarta.

D. Sumber Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber penelitian berupa 35
bendel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 dari guru
Pendidikan Agama Katolik Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas di Kota Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

49

E. Skala Pengukuran Data
Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan
untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga
alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data
kuantitatif. Dengan menggunakan skala pengukuran , maka nilai variabel yang
diukur dengan instrument tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga
akan lebih efisien, akurat dan komunikatif.
Pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan
sebagai titik tolak dalam menyusun item-item instrument yang dapat berupa
pernyataan maupun pertanyaan.

F. Variabel
Variabel adalah segala sesuatu yang disebut apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini hanya ada satu
yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
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G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional
1.

Definisi Konseptual
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan yang berisi prosedur

dan pengorganisasian pembelajaran yang menjadi pegangan guru dalam
melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium maupun di lapangan
untuk setiap kompetensi dasar yang memuat komponen-komponen yang berkaitan
langsung dengan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar.

2.

Definisi Operasional
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22

Tahun 2016 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dibuat
berdasarkan pada suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada
silabus dan terbagi kedalam tiga aspek pokok yaitu aspek pendukung kegiatan
pembelajaran, aspek langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan aspek evaluasi
pembelajaran.

H. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1.

Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dengan

menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen. Rubrik (scoring rubrics)
merupakan kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kualitas kinerja
peserta didik. Dengan menggunakan kriteria (rubrik) ini dapat memudahkan
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dalam proses penilaian, serta penilaian yang sifatnya subjektif dapat
diminimalkan. Penelitian ini menggunakan rubrik berisi indikator indikator
penilaian yang mencakup komponen-komponen di dalam RPP.
2.

Instrumen Penelitian

a.

Kisi- Kisi
Jumlah instrument dalam rubrik adalah 40 butir, kemudian dibagi ke dalam

14 aspek sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

identitas mapel 5 %
KI 5%
KD 5%
IPK 5%
Tujuan 7%
materi 12%
Metode 12%

jumlah
Instrumen
1
2
1
2
2
6
6

Media, alat dan bahan
12%
sumber bahan 8%
Model 8%

6
3
3

langkah-langkah
pembelajaran 8 %
penilaian 8%
remidial 5%
pengayaan 5%

3
3
1
1

aspek

b. Rubrik Penilaian
No

Aspek yang dinilai

1.

Identitas mata pelajaran ditulis dengan
lengkap
meliputi
nama
satuan

1

Interval
2
3
4

5
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

pendidikan, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pelajaran, dan alokasi
waktu
Mencantumkan Kompetensi inti dan
kompetensi dasar
KI ditulis meliputi aspek sikap,
pengetahuan dan keterampilan dan ditulis
secara lengkap.
Kompetensi Dasar ditulis sesuai dengan
kompetensi inti
Mencantumkan
indikator
untuk
mengukur ketercapaian kompetensi
Indikator ditulis menggunakan kata kerja
operasional
yang relevan dengan
kompetensi
dasar
kemudian
dikembangkan
Tujuan pembelajaran menggunakan kata
kerja operasional dan mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan
Tujuan pembelajaran mengacu pada
pengalaman belajar siswa
Materi relevan dengan Kompetensi Dasar
Materi pembelajaran sesuai dengan
pengalaman sehari-hari peserta didik
Materi pembelajaran disesuaikan dengan
kemampuan awal peserta didik
Materi pembelajaran memuat fakta,
konsep, prinsip dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan indikator
Materi pembelajaran sesuai dengan
media pengajaran yang akan dilakukan.
Materi pelajaran tidak mengandung
kekerasan dan unsur SARA
Metode yang digunakan tercantum dalam
langkah-langkah pembelajaran
Metode yang digunakan dapat membantu
peserta didik untuk memahami materi
Metode yang digunakan dituntut lebih
kreatif untuk mencapai kompetensi dasar
yang diharapkan
Metode yang digunakan sesuai dengan
media dan materi
Metode yang digunakan sesuai dengan
karakteristik peserta didik
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20.
21.

Metode
yang
digunakan
tidak
mengandung kekerasan dan unsur SARA
Media
dapat
membantu
dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

22.

Bahan dari media yang digunakan mudah
didapatkan, tidak membahayakan peserta
didik, dan dapat membantu dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

23.

Alat yang digunakan relevan sesuai
dengan materi pembelajaran dan dapat
mempermudah peserta didik dalam
memahami materi yang diajarkan
Media sesuai dengan Kompetensi dasar
Media sesuai dengan materi yang
dicantumkan
Media yang digunakan tercermin ke
dalam langkah-langkah pembelajaran
Sumber belajar mencakup sumber
rujukan, lingkungan, media, narasumber
(tenaga ahli, seperti bidang, lurah, polisi,
dsb), alat, dan bahan.
Sumber belajar dalam RPP dicantumkan
judul buku teks tersebut, pengarang, dan
halaman yang diacu.
Sumber bahan sesuai dengan materi yang
diajarkan
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Sintak sesuai dengan model yang dipilih
dan dicantumkan dalam RPP
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Langkah pembelajaran terdiri dari 3
bagian yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup
Langkah pembelajaran mencerminkan
pembelajaran
aktif/
pembelajaran
saintifik

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.
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35.

36.
37.

38.

39.

40.

3.

Langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model, metode, media dan bahan
yang tercantum
Dalam penilaian mencakup penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan
Komponen penilaian terdiri dari kisi-kisi,
soal, kunci jawaban, instrument sikap,
instrument keterampilan dan rubrik
penskoran
Terdapat rencana pengayaan bagi siswa
yang memiliki kemampuan lebih dan
merencanakan kegiatan remedial bagi
siswa yang memiliki kemampuan kurang
baik serta menyediakan bahan ajar untuk
kegiatan pengayaan dan kegiatan
remedial
Dalam rencana remedial merumuskan
indikator hasil belajar, materi sesuai
dengan indikator, strategi, waktu dan
prosedur penilaian
Kegiatan pengayaan bermanfaat bagi
pengembangan peserta didik
Total Skor

Teknik Pengujian Data
Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik

deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk

menganalisa data dengan

cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
4.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a.

Validitas
Validitas adalah derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek
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penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012:363).
Maka melalui penelitian ini akan diketahui hasil uji validitas yang dilakukan oleh
peneliti yang dilakukan dengan program SPSS 13 versi 13.0 for Windows.
Berdasarkan hasil pengambilan sampel pada RPP Pendidikan Agama Katolik
sebanyak 40 butir aspek dihasilkan nilai r tabel dengan tabel r product momen
person dengan df (degree of freedom) = n-2 sebagai berikut:
Tabel 1. Ketentuan r Tabel
N (df)

The Level of Significance
5%
1%
0,320
0,413

df= 40-2
df= 38

Dari tabel di atas butir soal dikatakan valid apabila r hitung > dari r tabel. Maka
berdasarkan uji validitas pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS Versi
13.0 for windows didapatkan hasil sebagai berikut:
Analisis validitas keseluruhan butir instrumen penelitian Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
Tabel 2. Validitas Keseluruhan Butir Instrumen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Butir
Soal
1
2

r hitung

3
4
5
6
7

0,321
0,348
0,430
0,430

r tabel

Butir
Soal
21
22

r hitung

r tabel

0,320
0,320

keteran
gan
Valid
Valid

0,570
0,315

0,320
0,320

0,320

Valid

23

0,299

0,320

0,320
0,320
0,320
0,320

Valid
Valid
Valid
Valid

24
25
26
27

0,351
0,403
0,395
0,114

0,320
0,320
0,320
0,320

Keteran
gan
Valid
Tidak
valid
Tidak
valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
valid
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8

0,184

0,320

28

0,305

0,320

29

0,423

0,320

Tidak
valid
Valid

30

0,407

0,320

Valid

31

0,688

0,320

Valid

0,320

Tidak
Valid
Tidak
Valid
Tidak
Valid
Tidak
Valid
Valid

9

0,14

0,320

10

0,032

0,320

11

0,222

0,320

12

0,451

32

0,228

0,320

0,449

0,320

Valid

33

0,270

0,320

14
15

0,436
0,252

0,320
0,320

34
35

0,416
0,286

0,320
0,320

16

0,179

0,320

36

0,558

0,320

17
18
19

0,531
0,399
0,005

0,320
0,320
0,320

37
38
39

0,623
0,450
0,559

0,320
0,320
0,320

Valid
Valid
Valid

20

0,023

0,320

Valid
Tidak
valid
Tidak
valid
Valid
Valid
Tidak
valid
Tidak
valid

Tidak
valid
Tidak
valid
Valid
Tidak
valid
Valid

13

40

1

0,320

Valid

Pada hasil analisis uji validitas instrumen dari 40 soal ditemukan bahwa
15 soal yang tidak valid yaitu 8 berkaitan dengan tujuan pembelajaran, nomor 9,
10 dan 11 berkaitan dengan materi pembelajaran. Nomor 15, 16, 19 dan 20
berkaitan dengan soal tentang metode pembelajaran. Nomor 23 berkaitan dengan
kesesuaian alat yang digunakan dengan materi pembelajaran. Nomor 27 dan 28
berkaitan dengan sumber belajar. Nomor 32 berkaitan dengan model
pembelajaran. Nomor 33,34 dan 35 berkaitan dengan langkah-langkah
pembelajaran. Seluruh soal tersebut dinyatakan tidak valid karena antara r hitung
lebih kecil dari r tabel, maka soal-soal tersebut tidak digunakan untuk uji
selanjutnya.
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b.

Reliabilitas
Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila
dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama,
atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama (Sugiyono,
2012:364). Pada uji reliabilitas peneliti menggunakan Cronbach’s Alpha yang
terdapat dalam program SPSS versi 13.0 for windows. Hasil uji reliabilitas
instrumen pada keseluruhan aspek pada RPP adalah sebagai berikut:

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
.801

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items
.802

N of
Items
37

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi
13.0 for windows menghasilkan Cronbach's Alpha 0,801. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa 37 item pernyataan yang dibuat oleh peneliti pada
keseluruhhan aspek dalam RPP adalah reliabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

58

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan
pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Katolik pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di
kota Yogyakarta.
A. Deskripsi Data
1.

Diskripsi Kualifikasi Seluruh Aspek Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Tabel 3. Tabel Interval seluruh aspek RPP
Kualifikasi
sangat baik
baik
cukup baik
tidak baik
Sangat tidak
baik

Interval
168
136
104
72

200.0
168.0
136.0
104.0

40

72

Tabel 4. Tabel kualifikasi seluruh aspek Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
No
1
2
3
4
5

Kualifikasi
sangat baik
Baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik
Jumlah

Jumlah
0
14
21
0
0
35

Persen
0%
48%
52%
0%
0%
100%
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Diagram 1. Diagram seluruh aspek Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Jumlah
0% 0%
40%

sangat baik
baik

60%

cukup baik
tidak baik

Tabel dan diagram di atas merupakan hasil analisis terhadap 35 bendel
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik
pada seluruh aspek. Dari hasil analisis seluruh aspek RPP diperoleh rata-rata
130,46. Dan berdasarkan tabel interval di atas, pada bagian analisis seluruh aspek
RPP dihasilkan kualifikasi cukup baik. Sedangkan tabel rincian kualifikasi seluruh
aspek RPP dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 5. Tabel rincian kualifikasi seluruh RPP
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Sekolah

Jumlah skor
butir aspek

Kualifikasi

RPP 1
RPP 2
RPP 3
RPP 4
RPP 5
RPP 6
RPP 7
RPP 8
RPP 9
RPP 10
RPP 11
RPP 12

130
119
124
121
125
138
139
148
140
137
138
139

Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2.

RPP 13
RPP 14
RPP 15
RPP 16
RPP 17
RPP 18
RPP 19
RPP 20
RPP 21
RPP 22
RPP 23
RPP 24
RPP 25
RPP 26
RPP 27
RPP 28
RPP 29
RPP 30
RPP 31
RPP 32
RPP 33
RPP 34
RPP 35
JUMLAH
Rata-rata

138
125
135
124
123
127
121
122
126
133
123
129
130
126
130
117
117
122
144
142
141
136
136
4566
130,457

Baik
Cukup Baik
Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
CUKUP
BAIK

Deskripsi Kualifikasi Aspek Pendukung Proses Kegiatan
pembelajaran
Pada deskripsi ini ada 3 aspek yang akan dianalisis, yang pertama adalah

aspek pendukung kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah aspek langkahlangkah pembelajaran dan aspek evaluasi pembelajaran. Pada aspek pendukung
kegiatan pembelajaran ini ada 32 butir yang dinilai. Di bawah ini tercantum tabel
interval, Kualifikasi hasil analisis aspek pendukung proses kegiatan pembelajaran
dan diagram aspek pendukung proses kegiatan pembelajaran.
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Tabel 6. Interval aspek pendukung proses kegiatan pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik
baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

Interval
134.4
108.8
83.2
57.6
32

160
134.4
108.8
83.2
57.6

Tabel 7. Tabel kualifikasi aspek pendukung proses kegiatan pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik
Baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik
Jumlah

Jumlah
0
1
34
0
0
35

Persen
0%
3%
97%
0%
0%
100%

Diagram 2. Diagram aspek pendukung proses kegiatan pembelajaran

Jumlah
0% 0%0%

3%

sangat baik
baik

97%

cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

Dari 35 bendel RPP yang menjadi sampel dalam penelitian ini
memperoleh nilai rata-rata 97,28 dengan kualifikasi cukup baik untuk aspek
pendukung proses kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk rincian kualifikasi
setiap RPP yang dianalisis pada aspek pendukung kegiatan pembelajaran ini dapat
dilihat dari tabel di bawah ini:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

62

Tabel 8. Tabel rincian kualifikasi aspek pendukung kegiatan pembelajaran
No
RPP

Nama Sekolah

Jumlah skor
butir aspek

Kriteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

RPP 1
RPP 2
RPP 3
RPP 4
RPP 5
RPP 6
RPP 7
RPP 8
RPP 9
RPP 10
RPP 11
RPP 12
RPP 13
RPP 14
RPP 15
RPP 16
RPP 17
RPP 18
RPP 19
RPP 20
RPP 21
RPP 22
RPP 23
RPP 24
RPP 25
RPP 26
RPP 27
RPP 28
RPP 29
RPP 30
RPP 31
RPP 32
RPP 33
RPP 34
RPP 35

98
90
95
92
96
97
98
105
100
102
96
101
99
94
100
93
93
96
92
93
97
104
98
100
101
92
92
87
82
93
109
106
107
105
102

Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
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Jumlah
Rata-rata

3.

3405
97, 28

Cukup Baik

Deskripsi Kualifikasi Aspek Langkah-langkah Pembelajaran
Pada aspek langkah-langkah pembelajaran ada 3 butir yang dinilai. Tabel

interval aspek langkah-langkah pembelajaran, tabel kualifikasi hasil analisis dan
diagram aspek langkah-langkah pembelajaran ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 9. Interval aspek langkah-langkah pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik
Baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

Interval
12.6
10.2
7.8
5.4
3

15.0
12.6
10.2
7.8
5.4

Tabel 10. Tabel kualifikasi aspek langkah-langkah pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik
Baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

Jumlah
20
14
0
1
0
35

Persen
57%
40%
0%
3%
0%
100%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

64

Diagram 3. Diagram aspek langkah-langkah pembelajaran
0%

3% 0%

kriteria sangat baik
kriteria baik

40%
kriteria cukup baik

57%

kriteria tidak baik

Tabel dan diagram di atas merupakan hasil analisis terhadap 35 bendel
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik
dengan

aspek

langkah-langkah

pembelajaran.

Aspek

langkah-langkah

pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dari 35 bendel
RPP yang menjadi sampel dalam penelitian ini memperoleh nilai rata-rata 12,14
dengan Kualifikasi baik. Sedangkan rincian kualifikasi setiap RPP yang dianalisis
pada aspek langkah-langkah pembelajaran ini dapat dilihat dari tabel di bawah
ini:
Tabel 11. Tabel rincian kualifikasi aspek langkah-langkah pembelajaran
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode RPP

Jumlah skor
butir aspek

Kualifikasi

RPP 1
RPP 2
RPP 3
RPP 4
RPP 5
RPP 6
RPP 7
RPP 8
RPP 9
RPP 10

12
12
12
13
11
13
14
14
13
13

Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4.

RPP 11
RPP 12
RPP 13
RPP 14
RPP 15
RPP 16
RPP 17
RPP 18
RPP 19
RPP 20
RPP 21
RPP 22
RPP 23
RPP 24
RPP 25
RPP 26
RPP 27
RPP 28
RPP 29
RPP 30
RPP 31
RPP 32
RPP 33
RPP 34
RPP 35
Jumlah
Rata-rata

13
13
13
13
13
13
13
13
11
11
11
13
13
13
13
11
13
11
13
6
12
12
12
12
12
425
12,14

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Tidak Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Deskripsi kualifikasi aspek evaluasi pembelajaran
Pada aspek evaluasi pembelajaran ada 5 butir yang dinilai. Tabel interval

aspek evaluasi pembelajaran, tabel hasil analisis aspek evaluasi pembelajaran dan
diagram aspek evaluasi pembelajaran ditunjukkan di bawah ini:
Tabel 12. Interval aspek evaluasi pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik

Interval
21

25.0
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baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

17
13
9
5

21.0
17.0
13.0
9

Tabel 13. Tabel kualifikasi aspek evaluasi pembelajaran
Kualifikasi
sangat baik
Baik
cukup baik
tidak baik
sangat tidak baik

Jumlah sekolah
0
5
10
13
7
35

Persen
0%
14%
29%
37%
20%
100%

Diagram 4. Diagram aspek evaluasi pembelajaran

Tabel dan diagram di atas merupakan hasil analisis terhadap 35 bendel
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik
dengan aspek evaluasi pembelajaran. Aspek evaluasi pembelajaran terdiri dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

67

penilaian sikap sosial, spiritual, pengetahuan, ketrampilan, program remedial dan
program pengayaan.
Dari 35 bendel RPP yang menjadi sampel dalam penelitian ini
memperoleh nilai rata-rata 12,8 dengan Kriteria tidak baik untuk aspek evaluasi
pembelajaran. Sedangkan hasil rincian kualifikasi RPP pada aspek evaluasi
pembelajaran ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 14. Tabel rincian kualifikasi aspek evaluasi pembelajaran
No
RPP

Kode RPP

Jumlah skor
butir aspek

Kriteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

RPP 1
RPP 2
RPP 3
RPP 4
RPP 5
RPP 6
RPP 7
RPP 8
RPP 9
RPP 10
RPP 11
RPP 12
RPP 13
RPP 14
RPP 15
RPP 16
RPP 17
RPP 18
RPP 19
RPP 20
RPP 21
RPP 22
RPP 23

11
10
9
9
10
19
18
20
18
17
20
17
17
10
13
10
10
10
10
10
9
8
9

TidakBaik
TidakBaik
Sangat TidakBaik
Sangat Tidak Baik
Tidak baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup Baik
Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

RPP 24
RPP 25
RPP 26
RPP 27
RPP 28
RPP 29
RPP 30
RPP 31
RPP 32
RPP 33
RPP 34
RPP 35
Jumlah
Rata-rata

8
8
15
16
12
14
16
14
15
14
11
13
450
12,8

Sangat Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Tidak Baik
Tidak Baik

B. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan deskripsi dan hasil kualifikasi data, peneliti akan memberikan
pembahasan dari hasil analisis terhadap 35 bendel RPP yang menjadi sampel
dalam penelitian ini.
Dalam analisis RPP peneliti menggunakan rubrik penilaian. Dalam rubrik
ini ada 3 aspek yaitu aspek pendukung kegiatan pembelajaran, aspek langkahlangkah pembelajaran dan aspek evaluasi pembelajaran yang dinilai dengan
jumlah indikator sebanyak 40 butir aspek. Apabila satu RPP mendapatkan skor
maksimal maka skor yang didapat adalah 200, dan skor minimal adalah 40.
Berdasarkan hasil analisis pada seluruh aspek, RPP yang dibuat oleh guru
mendapatkan skor rata-rata 130,46 kualifikasi dengan cukup baik.
Pada aspek yang pertama adalah aspek pendukung kegiatan pembelajaran
terdiri dari 32 indikator, apabila RPP mendapat skor maksimal maka total skor
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adalah 160, dan skor minimal 32. Berdasarkan hasil analisis pada aspek ini
mendapatkan skor rata-rata 99.17 dengan kualifikasi cukup baik.
Aspek yang ke dua adalah aspek langkah-langkah pembelajaran terdiri
dari 3 butir indikator, skor maksimal pada aspek ini adalah 15 dan skor minimal
adalah 3. Berdasarkan hasil analisis pada aspek ini mendapatkan skor rata-rata
12,3 dengan kualifikasi baik.
Aspek yang ke tiga adalah aspek evaluasi pembelajaran terdiri dari 5 butir
indikator. Skor maksimal yang dihasilkan dari hasil analisis adalah 25 sedangkan
skor minimal adalah 5. Dari hasil analisis pada aspek ini mendapatkan skor ratarata 12,9, dengan kualifikasi tidak baik.
Dari analisis setiap aspek, pada aspek pendukung pembelajaran dari setiap
RPP yang dibuat oleh guru ada 2 RPP (6%) yang mendapatkan kriteria baik dan
33 RPP (94%) mendapatkan kriteria cukup baik. Pada aspek ini guru sebagian
besar mendapatkan skor minimal pada bagian tujuan pembelajaran, materi
pembelajaran, model dan metode pembelajaran.
Pada bagian tujuan pembelajaran ada kurang lebih 78% (25) RPP yang
dibuat tidak menggunakan kata kerja operasional dan tidak mencakup aspek sikap,
pengetahuan keterampilan. Dari 78% itu, guru hanya mencantumkan aspek
pengetahuan saja. Selain itu tujuan pembelajaran yang dibuat tidak mengacu pada
pengalaman belajar siswa, guru hanya mencantumkan model yang dipakai dalam
RPP kemudian menuliskan tujuan yang ingin dicapai. Seharusnya tujuan
pembelajaran dikembangkan mengacu pada KD dan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK).
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Pada butir aspek materi pembelajaran, 90% (28 RPP) materi yang dibuat
guru kurang tepat dalam pemilahan materi faktual, konseptual, prosedural dan
metakognitif, lalu materi yang dibuat oleh guru kurang cocok dengan Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tercantum. Pada RPP ini 100% sudah
mencantumkan materi dalam bentuk butir-butir, namun dari 35 hanya 7 RPP yang
dibuat mencantumkan atau menuliskan isi materi yang akan diberikan kepada
peserta didik.
Pada butir metode pembelajaran, seluruh RPP mencantumkan metode,
namun 33 menuliskan metode dan metode yang ditulis tercermin dalam langkahlangkah pembelajaran, namun pada setiap materi metode yang dibuat sama
sehingga terkesan copy paste. Dalam rubrik penilaian peneliti juga menilai
berkaitan dengan kreatifitas guru, maka pada bagian kreatif dalam membuat
metode mendapatkan nilai minimal. Metode pembelajaran diharapkan dapat
membantu peserta didik untuk memahami materi, namun jika guru kurang kreatif
dalam memilih metode pembelajaran maka peserta didik akan merasa bosan dan
tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Kemudian ada 2 RPP yang tidak
mencantumkan metode pembelajaran.
Pada butir aspek model pembelajaran, 100% RPP sudah mencantumkan
model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Namun ada 2 RPP
yang kurang tepat karena sintaks yang dituliskan tebalik-balik dan sintaks kurang
lengkap, harusnya ada 5 langkah dalam RPP hanya dituliskan 4 langkah.
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Pada butir media pembelajaran alat dan bahan, dalam RPP seluruh RPP
mencantumkan media, alat dan bahan namun ada juga media tertulis namun tidak
ada di dalam langkah-langkah pembelajaran.
Pada aspek ke dua yaitu aspek langkah-langkah pembelajaran, para guru
telah membuat RPP sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah
ditentukan yaitu langkah pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Seluruh RPP
yang dibuat oleh guru terdiri dari 3 langkah yaitu langkah kegiatan pendahuluan,
kegiatan ini dan penutup.
Pada aspek ke tiga, yaitu aspek evaluasi pembelajaran atau penilaian. Pada
mata pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti, aspek yang dinilai
adalah aspek spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Aspek spiritual dan
sosial dapat dinilai dari lembar observasi guru, lembar penilaian diri dan lembar
penilaian antar teman, sedangkan penilaian pengetahuan dapat dibuktikan dengan
ulangan harian baik lisan maupun tertulis, dan pada penilaian ketrampilan dengan
menggunakan tes produk, proyek, unjuk kerja, dan seluruh penilaian itu harus
disertai dengan kisi-kisi, soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran. Selain
penilaian, guru juga harus membuat program pengayaan bagi para siswa yang
telah mencapai KKM dan membuat program remidial bagi siswa yang nilainya
belum mencapai KKM. Pada program remidial guru harus membuat indikator dan
materi yang akan diberikan pada peserta didik yang belum mencapai KKM.
Pada aspek ini banyak RPP yang dibuat oleh guru kurang mendapatkan
skor yang maksimal karena berdasarkan analisis ada 5 RPP yang sudah
menuliskan perangkat lengkap, yaitu kisi-kisi, soal dan kunci jawaban, lalu ada 30
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RPP yang tidak dituliskan kunci jawaban dan 5 tanpa kisi-kisi. Selain itu dalam
program remidial seluruh RPP tidak mencantumkan indikator untuk program
remidial.
Dari seluruh penjelasan di atas ada beberapa kemungkinan mengapa
seorang guru bisa sampai mendapatkan kualifikasi cukup baik bahkan ada yang
mendapat kualifikasi tidak baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar guru
ketika mengajar di depan kelas jarang menggunakan RPP karena merasa bahwa
materi yang diajarkan sama dari tahun ke tahun, maka tidak perlu lagi
menggunakan RPP ketika mengajar. Terkadang apabila guru membuat RPP, RPP
yang dibuat hanyalah sekedar formalitas karena diminta oleh wakil kepala sekolah
bagian kurikulum untuk mengumpulkan RPP. Berdasarkan hasil workshop RPP
yang pernah peneliti ikuti di sebuah sekolah, RPP yang dibuat oleh guru tidak bisa
sekali jadi langsung baik, bahkan guru harus revisi berulang-ulang sampai RPP
menjadi baik, hal ini menunjukkan bahwa pembuatan RPP tidak bisa instan.
Pembuatan RPP membutuhkan waktu yang cukup untuk memikirkan media yang
cocok dengan materi, model, metode, tujuan bahkan untuk membuat kelas
menjadi kreatif guru juga membutuhkan waktu untuk berfikir. Namun
kenyataannya selain tugas untuk mengajar, guru juga memiliki tanggungjawab
lain sebagai contoh menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, menjadi
bendahara sekolah, dll. Akibatnya guru tidak memiliki waktu untuk memikirkan
membuat sebuah perencanaan yang baik, sehingga ketika mengajar di kelas guru
kebanyakan tidak membawa RPP. Apabila guru diminta untuk membuat RPP
hasilnya guru hanya copy paste dari internet atau meminta dari sekolah lain.
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C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur
ilmian, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:
Sampel dalam Penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive. Secara teoritik
teknik purposive kurang representatif sehingga ada kemungkinan hasil penelitian
kurang mewakili keadaan sesungguhnya.
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan teori, dapat ditarik kesimpulan dan saran
sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 bendel RPP, menunjukkan bahwa
RPP yang dibuat oleh guru memperoleh rata-rata 130,475 dengan rentang skor 40200 dan mendapatkan kualifikasi cukup baik. Pada keseluruhan butir-butir aspek
RPP ini peneliti membagi lagi menjadi 3 aspek yang pertama adalah aspek
pendukung proses pembelajaran. Pada aspek ini hasil analisis memperoleh ratarata 98,314 dengan rentang skor 32-160 dan mendapatkan kualifikasi cukup baik.
Aspek yang kedua adalah aspek langkah-langkah pembelajaran. Pada aspek ini
hasil analisis memperoleh rata-rata 12,14 dengan rentang skor 3-15 dan
mendapatkan kualifikasi baik. Aspek yang ketiga adalah aspek evaluasi
pembelajaran. Pada aspek ini hasil analisis memperoleh rata-rata 12,9 dengan
rentang skor 5-25 dan mendapatkan kualifikasi tidak baik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran:
1.

Bagi Kepala Sekolah
Dari hasil penelitian, guru Pendidikan Agama Katolik di sekolah

mendapatkan kualifikasi yang cukup baik untuk keseluruhan aspek dalam RPP
sedangkan pada aspek evaluasi pembelajaran mendapatkan kualifikasi yang tidak
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baik. Maka diharapkan kepala sekolah mendukung agar bapak dan ibu guru
pendidikan agama katolik semakin mampu meningkatkan kemampuan membuat
penilaian pembelajaran salah satunya dengan workshop dan memberikan waktu
yang cukup kepada bapak dan ibu guru untuk membuat administrasi yang baik.

2.

Bagi Bapak dan Ibu guru Pendidikan Agama Katolik di Sekolah
Hasil analisis RPP pada penelitian ini menunjukkan kualifikasi yang

cukup baik sehingga RPP yang dibuat oleh guru harus ditingkatkan. Dari hasil
analisis ada satu aspek yang memperoleh kualifikasi tidak baik yaitu aspek
evaluasi pembelajaran maka guru perlu lebih meningkatkan aspek evaluasi
pembelajaran pada RPP yang dibuat.

3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebelum melakukan penelitian hendaknya peneliti mencari koneksi

dengan guru-guru dari sekolah yang akan diambil sampel penelitian jauh-jauh
hari, agar ketika mulai penelitian tidak terlalu lama dan kesulitan untuk
mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk analisis. Selain itu koneksi juga
harus lebih banyak agar semakin banyak pula referensi untuk membandingkan
antara RPP satu dengan yang lain.
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Lampiran 2: Instrumen Penelitian
Kisi- Kisi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

identitas mapel 5 %
KI 5%
KD 5%
IPK 5%
Tujuan 7%
materi 12%
Metode 12%

jumlah
Instrumen
1
2
1
2
2
6
6

Media, alat dan bahan
12%
sumber bahan 8%
Model 8%

6
3
3

langkah-langkah
pembelajaran 8 %
penilaian 8%
remidial 5%
pengayaan 5%

3
3
1
1

aspek

Rubrik Penilaian
No

Aspek yang dinilai

1.

Identitas mata pelajaran ditulis dengan
lengkap
meliputi
nama
satuan
pendidikan, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pelajaran, dan alokasi
waktu
Mencantumkan Kompetensi inti dan
kompetensi dasar
KI ditulis meliputi aspek sikap,
pengetahuan dan keterampilan dan ditulis
secara lengkap.
Kompetensi Dasar ditulis sesuai dengan
kompetensi inti
Mencantumkan
indikator
untuk

1

2.
3.

4.
5.

(11)

Interval
2
3
4

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

mengukur ketercapaian kompetensi
Indikator ditulis menggunakan kata kerja
operasional
yang relevan dengan
kompetensi
dasar
kemudian
dikembangkan
Tujuan pembelajaran menggunakan kata
kerja operasional dan mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan
Tujuan pembelajaran mengacu pada
pengalaman belajar siswa
Materi relevan dengan Kompetensi Dasar
Materi pembelajaran sesuai dengan
pengalaman sehari-hari peserta didik
Materi pembelajaran disesuaikan dengan
kemampuan awal peserta didik
Materi pembelajaran memuat fakta,
konsep, prinsip dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan indikator
Materi pembelajaran sesuai dengan
media pengajaran yang akan dilakukan.
Materi pelajaran tidak mengandung
kekerasan dan unsur SARA
Metode yang digunakan tercantum dalam
langkah-langkah pembelajaran
Metode yang digunakan dapat membantu
peserta didik untuk memahami materi
Metode yang digunakan dituntut lebih
kreatif untuk mencapai kompetensi dasar
yang diharapkan
Metode yang digunakan sesuai dengan
media dan materi
Metode yang digunakan sesuai dengan
karakteristik peserta didik
Metode
yang
digunakan
tidak
mengandung kekerasan dan unsur SARA
Media
dapat
membantu
dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.
Bahan dari media yang digunakan mudah
didapatkan, tidak membahayakan peserta
didik, dan dapat membantu dalam
menyampaikan pesan yang menarik,

(12)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

Alat yang digunakan relevan sesuai
dengan materi pembelajaran dan dapat
mempermudah peserta didik dalam
memahami materi yang diajarkan
Media sesuai dengan Kompetensi dasar
Media sesuai dengan materi yang
dicantumkan
Media yang digunakan tercermin ke
dalam langkah-langkah pembelajaran
Sumber belajar mencakup sumber
rujukan, lingkungan, media, narasumber
(tenaga ahli, seperti bidang, lurah, polisi,
dsb), alat, dan bahan.
Sumber belajar dalam RPP dicantumkan
judul buku teks tersebut, pengarang, dan
halaman yang diacu.
Sumber bahan sesuai dengan materi yang
diajarkan
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Sintak sesuai dengan model yang dipilih
dan dicantumkan dalam RPP
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Langkah pembelajaran terdiri dari 3
bagian yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup
Langkah pembelajaran mencerminkan
pembelajaran
aktif/
pembelajaran
saintifik
Langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model, metode, media dan bahan
yang tercantum
Dalam penilaian mencakup penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan
Komponen penilaian terdiri dari kisi-kisi,
soal, kunci jawaban, instrument sikap,
instrument keterampilan dan rubrik
penskoran
Terdapat rencana pengayaan bagi siswa

(13)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

39.

40.

yang memiliki kemampuan lebih dan
merencanakan kegiatan remedial bagi
siswa yang memiliki kemampuan kurang
baik serta menyediakan bahan ajar untuk
kegiatan pengayaan dan kegiatan
remedial
Dalam rencana remedial merumuskan
indikator hasil belajar, materi sesuai
dengan indikator, strategi, waktu dan
prosedur penilaian
Kegiatan pengayaan bermanfaat bagi
pengembangan peserta didik
Total Skor

(14)
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Lampiran 3: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 1)
Nama Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Tahun Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
: X/ I
: 2019/2020
: 1. Manusia Pribadi yang Unik
2. Mengembangkan Karunia Allah
: 2 pertemuan (6 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti:
KI 1
KI 2

KI 3

KI 4

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.1 Bersyukur
kepada Allah
atas keberadaan
dirinya dengan
segala kemampuan dan
keterbatasannya
.
2.1

Bertanggungja
wab dalam
menerima diri
dengan segala

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Indikator Pencapaian Kompetensi
Mensyukuri keunikan dirinya sebagai anugerah Tuhan
Menerima keunikan dirinya dengan segala kemampuan
dan keterbatasannya
Membiasakan diri untuk bersyukur atas karunia Tuhan
atas apa yang dimiliki

1.1.4
Mengamalkan rasa syukur dalam hidup sehari-hari
2.1.1
2.1.2

Memiliki tanggungjawab atas keunikan dirinya dengan
segala kemampuan dan keterbatasannya
Memiliki rasa tanggungjawab untuk melayani sesama
dengan segala ke-mampuan dan keterbatasan yang

(15)
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kemampuan
dan
keterbatasannya
.
3.1

Memahami diri
yang memiliki
kemampuan
dan
keterbatasan

2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Melakukan
aktivitas
(misalnya
menuliskan
refleksi/
menuliskan
doa/menuliskan
puisi) yang
berkaitan
dengan
kemampuan
dan
keterbatasanny
a.

Menjelaskan arti manusia pribadi yang unik.
Mengimplementasikan ajaran Kitab Suci tentang
keunikan manusia berdasarkan Kitab Kejadian 1:26-31
Menemukan solusi dalam pemecahan masalah kehidupan
sehari-hari berdasar kitab Kejadian 1:26-31

3.1.6

Mendeskripsikan 4 hal kelebihan dan kekurangan dirinya

3.1.7

Mendeskripsikan kemampuan dan keterbatasan

3.1.8

Menjelaskan sikap yang biasanya muncul terhadap
kelebihan dan keterbatasan diri.
Menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan terhadap
kemampuan yang dimiliki
Membuat refleksi diri karena diciptakan sebagai pribadi
yang unik
Menulis doa/puisi sebagai ungkapan syukur atas
kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki
Membuat gambar simbol diri dan mensharingkan di
depan kelas
Menulis refleksi tentang usaha-usaha untuk
mengembangkan talenta yang dimiliki dengan terlibat
dalam tugas gereja.
Menulis pengalaman saat terlibat dalam kerja bakti di
lingkungan

3.1.9
4.1

dimilikinya
Melatih keberanian untuk mengatakan kepada orang lain
tentang bakat-bakat yang dimilikinya.
Jujur terhadap kelebihan dan kekurangan diri sendiri
Mengidentifikasi data pribadi tentang kekuatan-kekuatan
yang ada pada dirinya
Mengidentifikasi data pribadi tentang keterbatasaan yang
ada pada dirinya

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.5

C. Tujuan Pembelajaran
Dengan menggunakan Model Discovery Learning (DL) peserta didik mampu
memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan serta karunia Allah dan
berani menunjukkan bakatnya, menuliskan refleksi / menuliskan doa / menuliskan
puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasannya sebagai karunia
Allah, dengan memiliki tanggungjawab dalam menerima diri dengan segala
kemampuan dan keterbatasannya serta bersyukur kepada Allah atas keberadaan
dirinya.
D.

Materi Pembelajaran:
1. Manusia Pribadi yang Unik
Berpikir kritis dan
a. Faktual
Mengenal Keunikan Diri
pemecahan masalah,
b. Konseptual
kreatif, kolaboratif,
Ciri-ciri Keunikan Diri
Sikap Dalam Menghadapi Kekuatan dan Keterbatasan Diri

dan komunikatif, PPK

(16)
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Keunikan Diri Menurut Ajaran Kitab Suci Kej 1:26-31
c. Prosedural
Tahapan pengenalan diri
d. Metakognitif
Membandingkan ciri fisik dengan teman sebangku
2. Mengembangkan Karunia Allah
a. Faktual
Mengenal Kelebihan dan Kekurangan Diri
b. Konseptual
Mengenal Potensi dan Keunggulan dalam Diri
Karunia Allah menurut Injil Matius 25 : 14 – 30
c. Prosedural
Tahapan penyusunan proyek kerja bakti
d. Metakognitif
Menuliskan pengalaman dalam kerja bakti.
E.

Pendekatan, Metrode, dan Model Pembelajaran:
1. Model
: Discovery Learning (DL)
2. Pendekatan : Saintifik, Kateketis
3. Metode
: Diskusi informasi, diskusi kelompok, penugasan

F.

MediaPembelajaran
1. LCD Proyektor
2. Slide PPT tentang keunikan manusia dan talenta manusia
3. Jaringan internet
4. Kertas lembar refleksi

G. Sumber Pembelajaran
1. Kitab Suci (Alkitab)
2. Pengalaman hidup peserta didik
3. Film dan cerita Nick Vujicic, Kisah Angkie Yudhistiradari www.wikipedia.org
4. Teks puisi Be The Best, Jadilah diri sendiri yang terbaik, Douglas Mallock
5. Komisi Kateketik KWI,Pendidikan Agama Katolik untuk SMA/K KelasX,
Kanisius Yogyakarta, 2010.
6. Konperensi Waligereja Indonesia, Iman Katolik, Kanisius Yogyakarta, 1995
Katekismus Gereja Katolik, Nusa Indah, Flores
H.

Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 : Manusia Pribadi yang Unik
1. Pendahuluan (15 menit)
 Mengkondisikan kelas agar siap proses belajar mengajar.
 Memberi salam dan presensi kehadiran siswa.
 Berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa.  (Nilai Karakter:
Religius)
 Apersepsi dan motivasi dengan mengajak siswa menyanyi lagu “Selamat
Pagi Bapa”.
Teks Lagu: SELAMAT PAGI BAPA

(17)
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Selamat pagi Bapa
Selamat pagi Yesus
Selamat pagi Roh Kudus
Ku bersyukur atas anugrahMu
Semalam tlah berlalu
Ku memuji, ku bersyukur
Ku muliakan namaMu
Allah Bapa, Putra,
Roh Kudus trima kasih.
 Dari lagu tersebut siswa diminta mengungkapkan apa maknanya bagi hidup
anda sebagai ciptaan Tuhan.
 Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang mau dicapai.
2. Kegiatan Inti (105 menit)
SINTAKS/TAHAPAN
PEMBELAJARAN
Stimulus dan Identifikasi
Masalah

DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI
PEMBELAJARAN
WAKTU
 Mengamati keunikan yang ada dalam diri
sendiri dan orang lain berkaitan dengan
kekuatan dan keterbatasannya.

 Menyimak gambar atau film tetang tokoh
inspiratif meskipun memiliki keterbatasan,
(misal film kisah Nyata dari NickVujicic)

Mengumpulkan
Informasi

 Siswa diajak mengumpulkan informasi (Kitab
Suci, hand out, buku pelajaran, internet dll)
berkaitan dengan sikap yang sering muncul
menghadapi keunikan diri, dengan menyimak
dan menyimpulkan dari artikel “Angkie
Yudhistira, Mengubah Keterbatasan Menjadi
Kesuksesan “ melalui diskusi kelompok.
 Siswa diajak untuk mengumpulkan informasi
dari hasil refleksi terhadap artikel di atas
dengan pengalaman hidup.

(18)
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SINTAKS/TAHAPAN
PEMBELAJARAN
Mengolah Informasi

DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI
PEMBELAJARAN
WAKTU
 Siswa menuliskan ciri-ciri yang ada pada
dirinya baik menyangkut ciri-ciri fisik, sifat/
kebiasan baik dan buruk.
 Siswa berdiskusi dengan teman/pasangannya
untuk menyebutkan/ menuliskan ciri-ciri yang
25’
ada pada dirinya agar makin lengkap.
 Siswa menemukan ciri-ciri dirinya,
kelebihannya, kekurangannya dan menuliskan
dalam bentuk deskripsi secara singkat.

Memverifikasi Hasil

 Siswa mengamati ciri-ciri yang ada pada
dirinya, kemudian membandingkanya dengan
ciri-ciri yang dimiliki temannya.
 Selanjutnya siswa diajak untuk merumuskan
pesan dari kutipan Kitab Suci (Kej 1:26-31)
tentang keluhuran manusia sebagai pribadi
yang unik.
 Peserta didik membuat doa atau puisi pendek
yang mengungkapkan hasil refleksi dirinya
sebagai manusia dengan kekuatan dan
keterbatasannya.
 Peserta didik diminta untuk membuat
kesimpulan dalam bentuk refleksi tentang
keunikan dirinya dan mensharingkannya
dengan teman yang lainnya.

Menyimpulkan

40’

10’

3. Penutup:(15 menit)
 Siswa menyimpulkan materi pelajaran hari ini.
 Siswa menyanyikan lagu “Jadilah Saksi Kristus”
 Peserta didik melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran dan hasil
pembelajaran.
 Peserta didik menyampaikan manfaat langsung dan tidak langsung yang
diperoleh dari proses pembelajaran.
 Peserta didik bersama guru membaca puisi “Jadilah dirimu sendiri yang
terbaik”.
 Doa penutup dengan mendaraskan Mazmur 139.
 Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu “Kasih”.
Pertemuan 2: Mengembangkan Karunia Allah
1. Pendahuluan (10 menit)
 Mengkondisikan kelas agar peserta didik siap untuk belajar.
 Memberi salam dan mengecek kehadiran peserta didik.
 Berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik.  (Pendidikan
Nilai: Religius)

 Apersepsi dan motivasi dengan mengajak peserta didik menyanyi lagu “Yesus
Pokok dan Kita Carangnya”
Teks Lagu: YESUS POKOK DAN KITA CARANGNYA
Yesus pokok dan kita carangnya
Tinggallah di dalam-Nya

(19)
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Yesus pokok dan kita carangnya
Tinggallah di dalam-Nya
Yesus pokok dan kita carangnya
Tinggallah di dalam-Nya
Pastilah kau akan berbuah
Yesus cintaku, kucinta kau, kau cinta dia
Yesus cintaku, kucinta kau, kau cinta dia
 Dari lagu tersebut peserta didik diminta mengungkapkan apa maknanya bagi
hidup anda sebagai ciptaan Tuhan.
 Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang mau dicapai.
2. Kegiatan Inti (100 menit)
SINTAKS/TAHAPAN
PEMBELAJARAN

DESKRIPSI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Stimulus dan Identifikasi
Masalah

 Peserta didik diminta mencari kelebihan dan
kekurangan yang ada dalam diri sendiri dan
orang lain
berkaitan dengan karunia yang
dimilikinya.
 Peserta didik diajak mengumpulkan informasi
(Kitab Suci, hand out, buku pelajaran, internet
dll) berkaitan dengan sikap yang sering muncul
dalam mengembangkan karunia/talenta/bakat
yang dimilikinya.
 Peserta didik diajak untuk mengumpulkan
informasi dari hasil refleksi terhadap artikel yang
ditemukan dengan pengalaman hidup
 Peserta didik menuliskan karunia/ talenta/ bakat
yang dimilikinya dengan menceritakan cara
mengembangkannya.
 Peserta didik berdiskusi dengan teman/
pasangannya untuk menemukan cara menemukan
potensi dan keunggulan dalam dirinya.
 Peserta didik menemukan potensi dan keunggulan
dirinya serta menuliskan dalam bentuk deskripsi
secara singkat.
 Siswa mengamati karunia/talenta/bakat yang ada
pada dirinya, kemudian membandingkanya
dengan talenta yang dimiliki temannya.
 Selanjutnya siswa diajak untuk merumuskan
pesan dari kutipan Kitab Suci (Mat 25:14-30)
tentang talenta.
 Peserta didik membuat refleksi tentang usahausaha untuk mengembangkan talenta yang
dimiliki dengan terlibat dalam tugas gereja.
 Peserta didik diminta untuk membuat
kesimpulan dalam bentuk menulis pengalaman
saat terlibat dalam kerja bakti di lingkungan.

Mengumpulkan
Informasi

Mengolah Informasi

Memverifikasi Hasil

Menyimpulkan

3. Penutup (25 menit)
 Siswa menyimpulkan materi pelajaran hari ini.
 Siswa mengisi cek list penilaian social dan spiritual

(20)
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 Siswa menutup pelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu dari
mereka

I. Penilaian (135 menit)
1. Penilaian sikap spiritual dan sosial dengan observasi, jurnal dan penilaian diri (terlampir):
35 menit
2. Penilaian pengetahuan dengan tes tulis dalam bentuk uraian (terlampir): 100 menit
3. Penilaian keterampilan dengan penugasan dalam bentuk karya tulis (terlampir): syarat
PTS

Yogyakarta, Juli 2018
Guru Mata Pelajaran

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Drs. Br. Yohanes Sudaryono, M.Pd, FIC

(21)
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Lampiran
Lampiran Instrumen Penilaian
1. Penilaian Sikap Spiritual :
Nama
: ...............................................
Kelas/Semester : .................... / ..........................
Petunjuk:
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V (centang) pada kolom
yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.
Ketentuan: 4 = selalu
3 = sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2 = kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1 = tidak pernah
2. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada bapak/ibu guru.
No

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Butir Instrumen Penilaian
Saya kagum terhadap Allah yang telah
menciptakan setiap orang secara unik
Saya menyadari bahwa apapun yang
melekat pada diri saya merupakan bukti
bahwa Tuhan mencintai diri saya secara
istimewa
Saya merasa bangga terhadap keadaan
diri saya seperti yang nampak saat
sekarang ini
Saya mensyukuri apapun yang ada /
melekat pada diri saya
Saya merawat tubuh sebaik mungkin
sebagai ungkapan syukur saya atas
kebaikan Tuhan terhadap diri saya
Sebagai Citra Allah, Saya terpanggil
untuk ikut serta memelihara ciptaanNya
Saya membuang sampah pada
tempatnya sebagai wujud tanggung
jawab saya memelihara ciptaan Allah
Saya selalu bersyukur atas karunia
Tuhan dalam diri saya .
Saya bersyukur atas bakat yang Tuhan
berikan untuk saya.
Saya selalu membantu teman-teman bila
mendapat kesulitan dalam hidupnya.

Nilai:
10 - 16 =
17 - 23 =

Kurang
Cukup

(22)
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24 - 31 =
32 - 40 =

Baik
Sangat Baik

2. Penilaian Sikap Sosial
Nama
: ...............................................
Kelas/Semester
: ..................../..........................
Petunjuk:
1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V (centang) pada kolom yang
sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.
Ketentuan: 4 = selalu
3 = sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2 = kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1 = tidak pernah
2. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada bapak/ibu guru.
Nilai
No.
Sikap/nilai
Butir Instrumen
1 2
3
1
Menghormati
1. Bergaul dengan semua
sesama
teman
tanpa
bertindak
sebagai citra
diskriminatif
Allah yang
baik adanya
2. Bersikap hormat terhadap
yang tua dan santun kepada
yang lebih muda

3. Saya menghormati setiap
teman, karena pada dasarnya
mereka ciptaan Allah yang
unik, termasuk mereka yang
memiliki kekurangan.
2

Terlibat aktif
dalam
memelihara
ciptaan
sebagai
perwujudan
pelaksanaan
tugas manusia
citra Allah

4. Menegur

secara
sopan
terhadap
teman
yang
membuang
sampah
sembarangan.

5. Memelihara

kebersihan
kelas
sekalipun
tidak
ditugaskan dalam piket.

6. Berinisiatif

mengajak
sesama untuk memelihara
lingkungan agar menjadi
tempat yang nyaman untuh
hidup dan bertumbuh.

7. Menawarkan gagasan untuk
memelihara
hidup.

lingkungan

(23)
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8. Memelihara tanaman.
3

4

5

Berperilaku
jujur dalam
bersyukur atas
diri apa
adanya .

9. Mau bertindak jujur sesuai
yang dikehendaki Tuhan.

Mempunyai
keberanian
untuk
mengatakan
kepada orang
lain tentang
bakat-bakat
yang
dimilikinya.
Saling
mendukung
satu sama lain
dalam
bertindak
jujur.

11. Berani mengatakan bakatbakat yang dimiliki.

10. Mau bersyukur atas karunia
yang Tuhan berikan dalam
dirinya.

12. Berani mengembangkan
bakat-bakat yang ada dalam
dirinya.

13. Mau mendengar saran
teman-temannya untuk
bertindak jujur.
14. Saling mengingatkan bila
ada yang bertindak tidak
jujur.
15. Tidak mencontek saat ujian.

Nilai:
14 - 23
24 - 34
35 - 45
46 - 56

=
=
=
=

Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

3. Penilaian Pengetahuan
1) Kisi-kisi Soal
IPK

Materi Pembelajaran

3.1.1.
Mengidentifi
kasi data
pribadi
tentang
kekuatankekuatan
yang ada
pada dirinya
3.1.2.





Mengenal
Keunikan
Diri
Ciri-ciri
Keunikan
Di
Diri
Sikap Dalam
Menghadapi
Kekuatan dan
Keterbatasan
Diri

Indikator Soal

Teknik
Penilaian

3.1.1.1. Dijelaskan Tes tulis
tentang unsur-unsur
apa saja yang
menjadikan
manusia itu unik !

3.1.2.1. Disajikan
sebuah artikel,
seorang yang
kurang bersyukur,

(24)
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Instrume
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IPK

Materi Pembelajaran

Mengidentifi
kasi data
pribadi
tentang
keterbatasaa
n yang ada
pada dirinya

3.1.3.
Menjelaskan
arti manusia
pribadi yang
unik.

3.1.4.
Mengimple
menta-sikan
ajaran Kitab
Suci tentang
keunikan
manusia
berdasarkan
Kitab
Kejadian
1:26-31

3.1.5.
Menemukan
solusi dalam
pemecahan
masalah
kehidupan
sehari-hari
berdasar
kitab
Kejadian
1:26-31



Keunikan
Diri Menurut
Ajaran Kitab
Suci Kej
1:26-31

Indikator Soal

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrume
n

No
Soa
l

peserta didik dapat
mengidentifikasi
sikap orang
tersebut
3.1.3.1. Disajikan
alasan mengapa
manusia disebut
sebagai pribadi
yang unik

Tes tulis

Uraian

2.b

3.1.4.1 Disajikan
Teks Kitab Suci
dari Kejadian 1:2631, peserta didik
dapat menunjukkan
ayat yang berkaitan
dengan pemahaman
manusia sebagai
pribadi unik

Tes tulis

Uraian

3.a

Tes tulis

Uraian

3.b

Test tertulis

Uraian

3.c

Test tertulis

Uraian

Penugasan
mandiri

Tertulis

3.1.4.2. peserta
didik dapat
menjelaskan
tindakan yang
dilakukan dalam
menghadapi
keunikan diri
3.1.5.1. peserta
didik dapat
menemukan pesan
dalam perikop
Kitab Suci tersebut.
Diminta
menuliskan refleksi
diri karena
diciptakan sebagai
pribadi yang unik
dengan memberi
simbol diri
4.1.2.1. Diminta
menulis doa/puisi
sebagai ungkapan
syukur atas
kelebihan dan
keterbatasan yang
dimiliki
4.1.3.1.
Diminta membuat

(25)
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IPK

Materi Pembelajaran

4.1.2.
Menulis
doa/puisi
sebagai
ungkapan
syukur atas
kelebihan
dan
keterbatasan
yang
dimiliki
4.1.3.
Membuat
gambar
simbol diri
dan
mensharingk
an di depan
kelas.
3.1.6.
Menyebutka
n contohcontoh
karunia yang
diberikan
Tuhan
kepada
semua
manusia.

3.1.7.
Menunjukka
n ajaran
Yesus dalam
dalam Injil
Matius
25:14-30
“Perumpama
an tentang
Talenta”.

2)
No
1

Indikator Soal

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrume
n

No
Soa
l

simbol diri dan
mensharingkan di
depan kelas.

Mengembangkan
Karunia Allah
1. Mengenal
Kelebihan dan
Kekurangan
Diri
2. Sikap
menerima
keadaan diri
dan
mengembang
kan-nya
3. Mengenal
Potensi dan
Keunggulan
dalam Diri
4. Karunia Allah
menurut Injil
Matius 25 : 14
– 30

3.1.6.1. disajikan
biografi tokoh,
peserta didik dapat
mengidentifikasi
tokoh tersebut dan
dapat menemukan
kemampuan/
karunia yang
dimilikinya.

Test tertulis

Uraian

4

3.1.7.1. Disajikan
bacaan Injil Mat.
25: 14-30, peserta
didik dapat
menganalisis teks
tersebut berkaitan
dengan sikap
syukur dan
mengembangkan
talenta yang
dimiliki

5

Soal Uraian
Butir Instrumen

Score

1. Sebutkan 2 unsur apa saja yang menjadikan manusia itu unik

15

dan istimewa dibandingkan ciptaan lainnya! Jelaskan!

(26)
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2

3.

4.

5.

6.

2. Seorang remaja berkata: “Tuhan itu tidak adil, mengapa Ia

3.

4.

5.

6.

tidak menciptakan saya seperti A yang sekarang jadi bintang
sinetron dan bintang iklan itu. Nyatanya wajah saya jelek dan
kurang menarik”. Bagaimana pendapatmu tentang sikap
temanmu itu bila dikaitkan dengan pemahamanmu tentang
keunikan manusia? Jelaskan pemahaman Anda dengan
merujuk pada Alkitab yang sesuai!
Bacalah teks Kitab Suci Kejadian 1: 26-31. Jawablah
pertanyaan berikut!
a) Dari perikop Kitab Suci di atas, ayat mana yang
menunjukkan manusia sebagai pribai yang unik?
b) Sebagai manusia yang diciptakan secara istimewa, apa yang
akan Anda lakukan untuk menghargai keistimewaan itu?
c) Pesan apa yang hendak disampaikan dalam kisah Kejadian
tersebut?
Bacalah biografi di bawah ini!
Ia baru dapat berbicara setelah menginjak usia 4 tahun dan
dapat membaca pada usia 7 tahun. Namun, ternyata ia
memiliki kemampuan (talenta) luar biasa dan disegani
sepanjang masa, khususnya di bidang fisika. Pada umur 26
tahun ia menemukan teori relativitas khusus (1905) dan pada
umur 37 tahun menemukan teori relativitas umum (1916).
Siapakah tokoh yang dimaksudkan di atas? Apa saja
kemampuan dan keterbatasan yang ia miliki?
Bacalah teks Injil Matius 25: 14-30. Jawablah pertanyaan
berikut ini!
a) Apa yang dimaksudkan dengan talenta? Siapa yang
dimaksud denganTuan dalam teks ini?
b) Mengapa ketiga hamba itu harus mengembangkan talenta?
Jelaskan!
c) Mengapa kita perlu mensyukuri apa yang menjadi
kekurangan dan kelebihan dalam hidup kita?
d) Apakah kita sudah mengembangkan talenta yang ada
dalam diri kita masing-masing? Bagaimana caranya kita
mengembangkannya?
Buatlah doa syukur secara tertulis sebagai ungkapan rasa
syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan
Allah pada diri Anda!
TOTAL SKOR

15

20

15

20

15
100

Nilai = Score yang diperoleh x 100 %
Score total
3

No.
1.
2.

Ketrampilan:
Tehnik
Bentuk Instrumen`

: Menulis Karya Tulis
: Menyusun refleksi secara tertulis dan simbol diri

Indikator penilaian
Struktur refleksi sesuai tema
Isi, mengungkapkan tema yang dibahas

(27)
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3.
4

Bahasa, kata-kata jelas dan mudah dipahami
Simbol yang dibuat sesuai hasil refleksi
Score total

30
30
100

Lampiran Materi Pembelajaran
1. Mengenali keunikan diri.
Secara Jasmani, remaja adalah manusia yang sedang mekar-mekarnya. Badan mereka
sangat indah dan mengagumkan. Dalam badan yang indah itu terdapat kekayaan
rohaniah yang sangat potensial seperti: kemampuan menari dan menyanyi, tertawa dan
menangis, mencintai dan bercita-cita, berpikir dan berfantasi, berkehendak dan
mengambil keputusan secara bebas. Selain kemampuan-kemampuan tersebut di atas,
manusia masih dihiasi oleh kekayaan rohaniah yang lain, yaitu karakter dan sifat,
seperti sifat ramah tamah, pemurah, setia, penuh pengertian dan sebagainya.
2. Sikap terhadap kekuatan dan keterbatasan.
Setiap pribadi manusia mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tak pernah ada di
dunia ini, manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Sekuat apa pun manusia, pasti
mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apa pun
kekurangan atau keterbatasan, selalu ada kekuatan di baliknya. Jangan sampai karena
cacat tubuh, membuat seseorang menjadi tidak berdaya lagi dalam menjalani hidup.
Seseorang harus tetap optimis dalam meraih mimpi walaupun mempunyai
keterbatasan.
3. Keunikan manusia berdasarkan Kitab Suci.
Setiap pribadi manusia mempunyai keunikannya masing-masing. Keunikan ini
dikarenakan setiap perilaku seseorang selalu dibentuk oleh dua hal, yaitu sikap dan
karakter pribadi. Sikap dapat dimengerti sebagai keadaan batin yang mengandung
pendirian dan keyakinan terhadap seseorang atau pun sesuatu, dan hal itu diungkapkan
secara lahir dalam kata-kata serta tingkah laku. Sikap bukan dibawa orang sejak lahir
melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan seseorang. Sikap inilah
yang biasanya akan mempengaruhi karakter pribadi seseorang.
Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan “istimewa”. Keistimewaan dan
keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua siswa. Untuk
melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia itu, Kitab Suci Kejadian
menceritakannya dengan indah sekali.
a. Waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut
gambar dan rupaNya, menurut citraNya (Kej 1:26).
b. Waktu menciptakan manusia, Tuhan “bekerja” secara istimewa. “Tuhan
membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke
dalam hidungnya” (Kej 2:7).
c. Segala sesuatu, termasuk taman Firdaus itu diserahkan untuk manusia (Kej 1:26).
4. Manusia diciptakan istimewa.
Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus.
Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Tuhan sejak keabadian. Kehadiran
manusia di bumi dipersiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia
sungguh diperlakukan sebagai “orang”sebagai pribadi “seperti”Tuhan sendiri.

(28)
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Lampiran:
IDENTITAS DIRI
I.

Ciri-Ciri Badan
Warna Kulit

: kuning, hitam, coklat, putih

Rambut

: lurus, keriting, berombak

Muka

: bulat, oval, lonjong

Ciri khas lainnya : ………………………

II.

Kepandaian/ Bakat, Sifat
Kepandaian
: Eksak, social, ……………………
Ketrampilan

: menari, olah raga, menjahit, menyanyi

Hobi

: …………………………..

Sifat yang menonjol: ramah, pengertian, tanggung jawab, lembut, tertutup
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………
……..

III.

Keterbatasanku
Fisik:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................
Sifat:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................

IV.

V.

Pengalaman Hidup:
Lahir

: di…………………… Tgl.………………………..

SD

: di…………………… Lulus th…………………...

SMP

: di…………………… Lulus th. ………………….

Pengalaman yang mempengarui hidupku:
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 2)
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Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Program
Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
: X/ IPA, IPS
: I (Gasal)
: Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan
: 1 pertemuan (3 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti
K1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
K2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif,
dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
K3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian
K4 yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif,
dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indek Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indek Pencapaian Kompetensi
1.2
Bersyukur
1.2.1 Menyatakan syukur kepada Allah yang
kepada Allah
menciptakan dirinya sebagai perempuan atau lakiyang
laki yang saling melengkapi dan sederajat
menciptakan
1.2.2 Membiasakan diri untuk bersyukur atas ciptaan
dirinya sebagai
dirinya sebgai laki-laki dan perempuan yang saling
perempuan atau
melengkapi dan sederajat
laki-laki yang
melengkapi atau
sederajat
2.2
Santun sebagai
2.2.1 Menampilkan pola tingkah laku yang santun sebagai
perempuan atau
perempuan atau laki-laki
laki-laki yang
2.2.2 Meunjukkan sikap menghormati sebagai sebagai
saling
perempuan atau laki-laki untuk saling melenngkapi
melengkapi dan
sederajat
3.2
Memahami jati
3.2.1 Menunjukkan ciri-ciri fisik dan psikologis laki-laki
diri sebagai
atau perempuan
perempuan atau
Mengidentifi-kasi ciri-ciri yang terdapat pada laki-
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4.2

laki-laki yang
saling
melengkapi san
sederajat

3.2.2

laki atau perempuan berupa kelebihan serta
kekurangan-nya

Melakukan
aktivitas
(menulis,
merefleksikan
dalam doa,
puisi) sebagai
perempuan atau
laki-laki yang
saling
melengkapi san
sederajat

4.2.1

Menuliskan refleksi tentang kesetaraan laki-laki
dan perempuan

4.2.2

Membuat doa atau puisi sebagai ungkapan syukur
atas jati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan
yang saling melengkapi dan sederajat.

Menghubungkan pesan Kitab Suci Kej. 2:18-23
3.2.3 dalam kaitannya dengan kesederajatan antara laki-laki
dan perempuan

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui Model Pembelajaran Inquiry Learning , peserta didik dapat termotivasi
untuk belajar dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari hari dikaitkan
dengan pengetahuan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, ciri-ciri fisik,
biologis dan psikologis; serta mampu membuat puisi sebagai ungkapan syukur.
D. Materi Pembelajaran KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
1. Faktual
Hakekat ke-laki-lakian dan ke-perempuan-an secara biolgis dan psikologis
2. Konseptual
Makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.
Peranan dan tugas laki-laki dan perempuan secara kodrati.
3. Metakognitif
Merumuskan pesan Kej 2:7, 18-25 dalam kaitannya dengan peran dan tugas lakilaki dan perempuan.
Wujud syukur atas keunikan diri sebagai laki-laki dan perempuan
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
1. Model
: Inqury Learning, Pendekatan Katekese
2. Pendekatan
: Saintifik, Pendekatan Katekese
3. Metode
: diskusi informasi, diskusi kelompok, penugasan
F.
1.
2.
3.
4.
5.

Media Pembelajaran
LCD proyektor
Slide PPT tentang kesataraan Laki-Laki dan Perempuan
Jaringan internet, laptop
Heandphone, Koran/ majalah
Kertas lembar refleksi

G. Sumber Pembelajaran
1. Kitab Suci (Alkitab)
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2. Pengalaman hidup peserta didik
3. Komisi Kateketik KWI, Pendidikan Agama Katolik untuk SMA/K Kelas X,
Kanisius Yogyakarta 2010.
4. Konferensi Waligereja Indonesia, Iman Katolik, Kanisius Yogyakarta, 1995
H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit )
 Guru mengkondisikan siswa
 Guru mengajak peserta didik mengawali pelajaran dengan doa dan bacaan
Kitab Suci bersama yang dipimpin oleh siswa  (PN: Religius)
 Apersepsi dan motivasi kepada siswa:
 Mengapa manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki – laki dan
Perempuan?
 Guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran tentang perlunya
mengenal dan memahami keunikan manusia (laki-laki dan perempuan)
 Guru mengajak siswa bermain puzzle, yang bertujuan untuk membentuk
kelompok
2. Kegiatan Inti: (90 menit)
SINTAKS/TAHA
PAN
PEMBELAJARA
N

Merumuskan Masalah

Merumuskan Hipotesis

DESKRIPSI
KEGIATAN
KETERANG
PEMBELAJAR
AN
AN
 Peserta didik menyimakLiterasi
dan mencari dua buah
artikel
tentang
permasalahan
yang
menyangkut kesetaraan
antara laki-laki dan
perempuan
melalui
media baik dengan hp,
koran maupun majalah.
 Peserta didik masuk keKomunikasi
dalam
kelompok
masing-masing
untuk
mengidentifikasi
permasalahan
menyangkut kesetaraan
antara laki-laki danKolaborasi
perempuan, yang telah
dibuat
untuk
merumuskan penyebab
dan akibat.
 Di dalam kelompok,
peserta
didik
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SINTAKS/TAHA
PAN
PEMBELAJARA
N

Mengumpulkan Data

Menguji Hipotesis

DESKRIPSI
KEGIATAN
PEMBELAJAR
AN
menceritakan
pengalaman
sendiri
tentang
kenyataan
kesederajatan
atau
ketidaksederajatan
antara laki-laki dan
perempuan,
untuk
memunculkan gambaran
baru dari pengalaman
peserta didik.

KETERANG
AN

 Peserta
didikLiterasi
mengumpulkan
informasi dari berbagai
sumber
tentang
pandangan masyarakat
berkaitan
denganKomunikasi
Kolaborasi
kesederajatan/
ketidaksederajatan
perempuan dan laki-laki
 Di dalam kelompok,
peserta didik mencari
tokoh-tokoh
yang
memperjuangkan
kesederajatan
perempuan dan laki-laki
 Peserta didik mencariKomunikasi
informasi
tentangKolaborasi
bentuk-bentuk
kesederajatan
perempuan dan laki-laki
 Peserta didik di dalam
kelompok bersama-sama
menggali pesan kutipan
Kitab Suci Kejadian 2:
18 – 23 dalam kaitan
dengan
kesederajatan
perempuan dan laki-laki
 Peserta
didik
dapat
membandingkan
sikap
masyarakat umum tentang
kesederajatan,
dengan
sikap yang seharusnya
dikembangkan
berdasarkan ajaran Kitab
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SINTAKS/TAHA
PAN
PEMBELAJARA
N

DESKRIPSI
KEGIATAN
PEMBELAJAR
AN

KETERANG
AN

Suci

Merumuskan

Kesimpulan

Komunikasi
 Peserta
didik
mempresentasikan
atau
memplenokan
hasil
diskusi dalam kelompok.
 Peserta didik dan guru
pendamping
merumuskan
bersama
kesimpulan
yang
memuat
gagasan
tentang: 1) pengertian
bahwa perempuan dan
laki-laki sederajat
2)
alasan perempuan dan
laki-laki sederajat
3)
Sikap dan tindakan yang
perlu
dikembangkan
dalam mengembangkan
kesederajatan
antara
perempuan dan laki-laki
 Peserta
didik
mengungkapkan
kesimpulan
dalam
bentuk puisi tertulis
tentang
kesederajatan
antara laki-laki dan
perempuan

3. Kegiatan Penutup (30 menit)
 Penegasan tentang materi “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan”
 Peserta didik mengisi ceklist sikap spiritual dan sosial
 Penegasan tentang materi pembelajaran hari ini
 Merefleksikan hasil pembelajaran pada hari ini
 Doa penutup oleh salah satu siswa
I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
1. Penilaian sikap spiritual dan sosial dengan observasi, jurnal dan penilaian diri
(terlampir)
2. Penilaian pengetahuan dengan tes tulis dalam bentuk uraian (terlampir)
3. Penilaian keterampilan dengan penugasan dalam bentuk menuliskan puisi
(terlampir)
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Penilaian Sikap Spiritual :
Petunjuk : Nilailah dirimu sendiri: seberapa sering dirimu menyadari hal-hal berikut
dalam kehidupanmu sehari-hari
4 = selalu
3 = sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2 = kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1 = tidak pernah
N
o.
1
2
3
4
5

Pernyataan

1

2

Nilai
3

4

Saya selalu bersyukur didalam doa terhadap Allah
atas anugerah hidup sabagai laki-laki atau
perempuan
Hati saya sedih dan prihatin bila ada diskriminasi
terhadap perendahan martabat manusia
Bagi saya martabat manusia tidak dapat dibedakan
oleh jenis kelamin, asal usul dan tingkat ekonomi
Upaya sederhana dalam menghapus diskriminasi
adalah tidak membeda-bedakan laki-laki dan
perenpuan dalam kelas
Berusaha menghormati keunikan dan kekhasan
teman di kelas sebagai laki-laki dan perempuan.
Nilai:
1-5
= Kurang
6 - 10
= Cukup
11 - 15
= Baik
16 - 20 = Sangat Baik

Lampiran 2: Penilaian Sikap Sosial
Petunjuk : Nilailah dirimu sendiri: seberapa sering dirimu menyadari hal-hal berikut
dalam kehidupanmu sehari-hari
4 = selalu
3 = sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2 = kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1 = tidak pernah
No.
1
2
3

Sikap/
nilai
Kerja sama

Butir Instrumen
Saya membantu sesama ketika
membutuhkan pertolongan.
Saya aktif dalam mengikuti kegiatan
mudika/ OMK di gereja
Saya lebih senang menunda dalam
melakukan kebaikan.
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4

Saya menjadi penggerak dalam setiap
kegiatan sosial

5

Saya malas melakukan suatu kegiatan
demi kepentingan umum

Nilai:
1-5
= Kurang
6 - 10
= Cukup
11 - 15
= Baik
16 - 20 = Sangat Baik
Lampiran 3: Penilaian Pengetahuan
a. Kisi-Kisi Soal
Indikator Soal

Rumusan Soal

Skor

 Disajikan pernyataan,
peserta didik dapat
menunjukkan sikap
yang perlu dibangun
untuk menghargai
laki-laki dan
perempuan

1. Di lingkup sekolah kita mempunyai
peranannya masing-masing dan dituntut
untuk dapat saling menghargai perbedaan
dengan teman-teman kita. Berikut ini contoh
perilaku saling menghargai antar pria dan
wanita dalam lingkup sekolah adalah ... .
a. keputusan rapat diambil oleh para siswa
b. tidak ada seorang siswa pun yang boleh
makan di kelas
c. yang
berhak
menjabat
pengurus OSIS adalah
siswa
yang
berprestasi
d. yang boleh menggunakan fasilitas sekolah
adalah siswi kelas X
e. baik siswa maupun siswi yang melanggar
peraturan diberi sanksi

1

 Peserta didik dapat
menunjukkan
perbedaan ciri-ciri
fisik sebagai
perempuan.

 Peserta didik dapat
menunjukkan
perbedaan ciri-ciri
psikologis sebagai
laki-laki dan
perempuan

2. Sosok perempuan mengungkapkan
kehalusan dan kelembutan, struktur dan
fungsi organ reproduksi terletak di dalam
dengan maksud …
a. memberi dan menciptakan
b. menciptakan dan memelihara
c. menerima dan menciptakan
d. menerima, mengadakan dan
memelihara
e. memelihara dan menghidupkan
3. Perbedaan pria dan wanita dapat dilihat dari
segi psikologis. Hal ini dapat dibedakan dari
segi perasaan, dimana wanita dan pria
memiliki perbedaan yaitu...
a. cara pikir wanita lebih ”dari dalam”, lebih
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 Disajikan pernyataan,
peserta didik dapat
mengidentifikasi ciriciri psikologis
perempuan

 Disajikan pernyataan,
peserta didik dapat
menjelaskan tugas
laki-laki secara
kodrati

 Disajikan pernyataan,
peserta didik dapat
menganalisis
kelebihan dari
perempuan



Peserta didik dapat
menjelaskan
kedudukan
perempuan di
hadapan laki-laki
berdasarkan Kejadian
2: 18-23

 Disajikan kutipan
Kitab Suci Kej.
2:18,peserta didik
dapat

intuitif dan konkret
b. wanita lebih bersikap pasif, menerima
dan memelihara
c. wanita mudah terangsang pada hal-hal
yang batiniah
d. wanita yang terluka hatinya tidak
gampang melupakannya
e. pada wanita, rangsangan akan bangkit
secara pelan-pelan
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. intuitif
2. obyektif
3. teoritis
4. konkret
5. partial
Pernyataan di atas yang merupakan ciri
berfikir wanita adalah...
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 4
c. 1, 3, 4
d. 1, 3, 5
e. 1, 4, 5
5. Dalam hubungan kesetaraan antara laki-laki
dan perempuan, keduanya memiliki tugas
kodrati masing-masing. Tugas kodrati
seorang laki-laki adalah ... .
a. mengandung
b. duduk-duduk dirumah saja
c. menjadi ibu yang memelihara
d. menciptakan keindahan dan
keharmonisan
e. menjadi bapa yang memberi benih
kehidupan

1

1

1

1
6. Seorang perempuan memiliki peranan
istimewa di dalam keluarga, dimana
perempuan mampu menjadi penyejuk bagi
keluarga. Berikut ini merupakan peranan dan
tugas wanita yaitu … .
a. mengasihi tanpa pamrih sebab di
dalamnya memancarkan kasih
b. memberikan benih kehidupan bagi anakanaknya
c. melindungi dan menyejahterakan
keluarga

(38)
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menghubungkan
pesan Kitab Suci
dalam hidup
keseharian tentang
kesederajatan antara
laki-laki dan
perempuan
 Peserta didik dapat
merumuskan sebuah
doa syukur atas
ciptaannya sebagai
laki-laki dan
perempuan
 Peserta didik dapat
menampilkan
kebiasaan bersyukur
atas ciptaannya
sebagai laki-laki dan
perempuan
 Peserta didik dapat
mendeskripsikan
perilaku yang santun
sebagai perempuan
dan laki-laki.
 Disajikan pernyataan,
peserta didik dapat
menganalisis tentang
kesetaraan laki-laki
dan perempuan.

 Peserta didik dapat
menuliskan sebuah
puisi tentang jati
dirinya sebangai lakilaki dan perempuan
yangsaling
melengkapi

d. menjadi tanda cinta Allah kepada
umatNya
e. mencari nafkah bagi keluarganya
7. Dalam Kitab Suci Kej. 2: 18-25, kedudukan
perempuan dihadapan laki-laki sebagai … .
a. partner
b. penghibur
c. istri
d. pelengkap
e. penolong
8. Di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama Kejadian
2:18, Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik,
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan
menjadikan penolong baginya, yang sepadan
dengan dia.” Kutipan Kitab Suci tersebut
hendak mengatakan laki-laki dan perempuan
adalah sederajat, yang harus kita lakukan
supaya kesederajatan ada di sekitar kita ialah
... .
a. sebagai laki-laki harus mengalah terhadap
pihak perempuan
b. harus saling menghargai antara laki-laki
dan perempuan
c. perempuan dan laki-laki diperlakukan
sama di berbagai tempat
d. dibuka sekolah-sekolah khusus wanita di
mana-mana
e. selain mengurus rumah tangga wanita
harus bekerja

5

3

4

5

1. Buatlah sebuah doa syukur atas ciptaannya
sebagai laki-laki dan perempuan!

5
2. Tuliskanlah kebiasaan bersyukur atas
ciptaannya sebagai laki-laki dan perempuan!

3. Buatlah deskripsi perilaku yang santun
sebagai laki-laki dan perempuan?
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4. Bersyukur karena diciptakan sebagai
perempuan dan laki-laki, selayaknya
diwujudkan dengan mengembangkan diri
menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati.
Apa saja yang mencirikan seseorang layak
disebut laki-laki sejati atau perempuan
sejati? Tunjukkan melalui contoh bahwa
relasi perempuan dan laki-laki bersifat saling
melengkapi dan sederajat!
5. Buatlah puisi sebagai ungkapan syukur
tentang jati dirinya sebangai laki-laki dan
perempuan yang saling melengkapi!

Tota skor

30

Penilaian test tertulis

b. Soal Pengetahuan
Kerjakan soal berikut ini dengan cara melingkari jawaban yang paling benar!

1. Di lingkup sekolah kita mempunyai peranannya masing-masing dan dituntut
untuk dapat saling menghargai perbedaan dengan teman-teman kita. Berikut
ini contoh perilaku saling menghargai antar pria dan wanita dalam lingkup
sekolah adalah ... .
a. keputusan rapat diambil oleh para siswa
b. tidak ada seorang siswa pun yang boleh makan di kelas
c. yang berhak menjabat pengurus OSIS adalah siswa yang
berprestasi
d. yang boleh menggunakan fasilitas sekolah adalah siswi kelas
X
e. baik siswa maupun siswi yang melanggar peraturan diberi
sanksi
2. Sosok perempuan mengungkapkan kehalusan dan kelembutan, struktur dan
fungsi organ reproduksi terletak di dalam dengan maksud …
a. memberi dan menciptakan
b. menciptakan dan memelihara
c. menerima dan menciptakan
d. menerima, mengadakan dan memelihara
(40)
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e.

memelihara dan menghidupkan

3. Perbedaan pria dan wanita dapat dilihat dari segi psikologis. Hal ini dapat
dibedakan dari segi perasaan, dimana wanita dan pria memiliki perbedaan
yaitu...
a. cara pikir wanita lebih ”dari dalam”, lebih intuitif dan konkret
b. wanita lebih bersikap pasif, menerima dan memelihara
c. wanita mudah terangsang pada hal-hal yang batiniah
d. wanita yang terluka hatinya tidak gampang melupakannya
e. pada wanita, rangsangan akan bangkit secara pelan-pelan
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. intuitif
2. obyektif
3. teoritis
4. konkret
5. partial
Pernyataan di atas yang merupakan ciri berfikir wanita adalah...
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 4
c. 1, 3, 4
d. 1, 3, 5
e. 1, 4, 5
5. Dalam hubungan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, keduanya
memiliki tugas kodrati masing-masing. Tugas kodrati seorang laki-laki adalah
... .
a. mengandung
b. duduk-duduk dirumah saja
c. menjadi ibu yang memelihara
d. menciptakan keindahan dan keharmonisan
e. menjadi bapa yang memberi benih kehidupan
6. Seorang perempuan memiliki peranan istimewa di dalam keluarga, dimana
perempuan mampu menjadi penyejuk bagi keluarga. Berikut ini merupakan
peranan dan tugas wanita yaitu … .
a. mengasihi tanpa pamrih sebab di dalamnya memancarkan kasih
b. memberikan benih kehidupan bagi anak-anaknya
c. melindungi dan menyejahterakan keluarga
d. menjadi tanda cinta Allah kepada umatNya
e. mencari nafkah bagi keluarganya
7. Dalam Kitab Suci Kej. 2: 18-25, kedudukan perempuan dihadapan laki-laki
sebagai … .
a. partner
b. penghibur
(41)
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c. istri
d. pelengkap
e. penolong
8. Di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman:
“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan
penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Kutipan Kitab Suci tersebut
hendak mengatakan laki-laki dan perempuan adalah sederajat, yang harus kita
lakukan supaya kesederajatan ada di sekitar kita ialah ... .
a. sebagai laki-laki harus mengalah terhadap pihak perempuan
b. harus saling menghargai antara laki-laki dan perempuan
c. perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di berbagai
tempat
d. dibuka sekolah-sekolah khusus wanita di mana-mana
e. selain mengurus rumah tangga wanita harus bekerja
Kerjakan soal uraian berikut ini dengan jawaban yang paling tepat!
1. Buatlah sebuah doa syukur atas ciptaannya sebagai laki-laki dan perempuan!
2. Tuliskanlah kebiasaan bersyukur atas ciptaannya sebagai laki-laki dan
perempuan!
3. Buatlah deskripsi perilaku yang santun sebagai laki-laki dan perempuan?
4. Bersyukur karena diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki, selayaknya
diwujudkan dengan mengembangkan diri menjadi perempuan sejati dan lakilaki sejati. Apa saja yang mencirikan seseorang layak disebut laki-laki sejati
atau perempuan sejati? Tunjukkan melalui contoh bahwa relasi perempuan
dan laki-laki bersifat saling melengkapi dan sederajat!
5. Buatlah puisi sebagai ungkapan syukur tentang jati dirinya sebangai laki-laki
dan perempuan yang saling melengkapi!
Lampiran 4: Penilaian Ketrampilan
Membuat puisi sebagai ungkapan syukur atas jati dirinya sebagai laki-laki dan
perempuan, kemudian di hias dengan baik.
No.

Indikator Penilaian

1.

Struktur puisi memuat: pujian dan syukur

2.

Puisi sesuai dengan tema

3.

Isi mengungkapkan rasa syukur atas dirinya
yang unik
Bahasa, kata tepat, jelas dan bisa difahami

4.

Score total
Nilai:
51-60
61-70
71-80
81-90

: Kurang
: Cukup
: Baik
: Sangat Baik

Remedial
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Score
Total
20
10
50
10
90
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Remedial diarahkan pada penguasaan indikator-indikator kunci pada bab ini, antara
lain:
1. Membuat doa syukur atas ciptaan sebagai laki-laki dan perempuan.
2. Menjelaskan perbedaan ciri-ciri biologis laki-laki dan perempuan
3. Mendeskripsikan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan psikologis
4. Menjelaskan pesan Kitab Suci dalam kaitan dengan perlunya membangun kesetaraan
antara perempuan dan laki-laki
5. Menunjukkan sikap yang perlu di kembangkan atas anugerah Tuhan sebagai ciptaan lakilaki atau perempuan.
Pengayaan:
Peserta didik dapat mendambah nilai dengan mencari dan membuat artikel mengenai
manusia makluk otonom. Hal itu dapat dilakukan dengan studi literatur, pengamatan,
survey wawancara dan teknik pengumpualan data yang dikuasai peserta didik.
Lampiran 5: Materi Pembelajaran
Kasus Kekerasan Terhadap perempuan
Contoh:
1. Kasus SaoriIshii, bahaya kekerasan terhadap perempuan
2. Komnas perempuan mencatat 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun
2015
Hal ini di sebabkan: kuatnya budaya patriarki
Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan
• Jati diri sebagai laki-laki atau perempuan yang mempunyai kodrat fisik dan
kecenderungan perasaan dan pemikiran yang berbeda.
• Perbedaan yang terjadi bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling
melengkapi dan disyukuri sebagai karunia yang luar biasa dari Allah.
• Dengan demikian, perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan keindahan ciptaan
Tuhan, yang keduanya saling membutuhkan untuk mewujudkan karya keselamatan
Allah.
Hakekat Ke-Laki-Laki-an dan Ke-perempuan-an
Laki-laki dan wanita diciptakan untuk saling mencintai (hasrat seksualitasnyasaling tertarik); laki-laki dan wanita bersatu untuk menjadi satu daging
(menikah/berkeluarga), laki-laki dan wanita bersatu untuk ungkapkan cinta kasih dan
memberi kebahagiaan serta memberikan keturunan.
Ciri-Ciri Ke-Laki-Laki-an dan Ke-perempuan-an secara Biologis
Topik
Laki-laki
Perempuan
Organ
kelamin
perempuan
Organ
kelamin bersifat
bersifat
Struktur organ
memberi
&
menerima,
reproduksi
mengadakan
mengadakan
dan
memlihara.
Buah pelir berfungsi untuk
Indung
telur
Reproduksi
menghasilkan hormon
terletak paling
dan sperma
dalam
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berfungsi
untuk
menghasilkan
hormon dan
sel telur
Hormon oestrogen
dan
progesteron

Hormonal

Hormon testosteron

Organ-organ
reproduksi

Sel-sel sperma
Anak buahh pelir
Saluran air mani
Kandungan air mani
Kelenjar prostat

Sel telur
Rahim (uterus)
Saluran-saluran
telur

Organ
kelamin/se
ksual

Zakar
Proses ejakulasi

Liang peranakan
(vagina)
Selaput dara

Ciri-Ciri Ke-Laki-Laki-an dan Ke-perempuan-an secara Psikologis
T
Laki-laki
Perempuan
o
p
i
k
C Lebih teoritis dan abstrak, lebih
aobyektif dan berkepala dingin.
r
Cenderung
a
berpikir masa depan dan
global.
Cenderung
b
berpikir untuk dirinya
e sendiri, bersifat egosentris.
r
p
i
k
i
r

Lebih intuitif dan konkret,
Berpikir hal-hal kecil yang bersifat
sehari-hari.
Cenderung berorientasi masa kini dan
saat ini
Cenderung berpikir ke luar dirinya,
memperhatikan orang lain, orang
tua, adik

C

Perasaan lebih mudah tergetar
Mudah melupakan inti persoalan dan
tenggelam
dalam
perasaan
keharuan yang berlarut2.
Mudah tersentuh dan terluka hatinya,
karena itu sulit melupakan

a
r
a
m
e
r
a
s
a

Mudah mengendalikan
perasaannya.
Mudah emosi (marah)
namun cepat tenang
Mudah jatuh cinta pada
pandangan
pertama,
mudah
juga melupakan
Mudah berjanji dan
mudah melupakan.
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Cara
memaha
mi
rangsan
gan
seksual

Car
a
b
e
r
s
i
k
a
p

Mudah terangsang pada
hal2 lahiriah
Rangsangan sesual cepat
dan tiba-tiba, tetapi
cepat hilang
Rangan seksual laki2
khusus pada organ
kelaminnya.
Laki-laki bersikap aktif
dan agresif
Lagi-laki
mengutamakan
kerja, tugas, dan
karier

Lebih terangsang pada hal2 bersifat
perasaan.
Rangsangan seksual akan bangkit
pelan2 dan hilang pelan2
Rangsangan seksual perempuan
hampir ada pada seluruh
tubuhnya.
Perempuan umumnya bersikap aktif
tapi adaptif.
Perempuan lebih senang tinggal di
rumah.

&
b
e
r
t
i
n
d
a
k

Perbedaan Pria dan Wanita secara Fisik
Laki-laki
Perempuan
Rambut cenderung pendek
Rambut cenderung panjang
Badan kekar
Badan lembut
Berjakun
Tidak berjakun
Pinggul kecil
Pinggul lebih besar
Betis kecil
Betis cenderung besar
Berkelamin perempuan
Berkelamin laki-laki
Sifat komplementer dalam relasi laki-laki dan perempuan
Sifat komplementer adalah sifat saling melengkapi antara pria dan wanita; saling
melayani, saling membantu dan bekerja sama membangun kehidupan. Sifat laki-laki yang
kuat perkasa berfungsi melindungi wanita yang lemah dan rapuh untuk menjalankan
tugasnya; wanita yang teliti mengurus rumah tangga (uang, harta dan anak) sedang lakilaki mencari uang.
Makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan
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 Sederajat artinya satu dan sama martabatnya sebagai pribadi manusia dan ciptaan
Allah yang paling luhur; satu dan yang lain sejajar, sekedudukan, tidak ada yang
pertama atau yang kedua, menang atau kalah, atas atau bawah.
 Berikut ini tindakan yang melawan pelecahan martabat manusia: saling
menghormati, menghargai sebagai sesama manusia yang bermartabat, saling
melengkapi, saling memberi kehidupan, bekerja sama untuk saling meringankan,
tidak menghina dan merendahkan, tidak menganiaya, tidak memperalat, tidak
menipu, tidak menyesatkan.
Peranan dan tugas laki-laki dan perempuan secara kodrati
 Laki-laki: mencari uang, bekerja di luar rumah, membuat dan merawat rumah,
menyediakan alat-alat rumah tangga, wakil keluarga di masyarakat.
 Wanita: mengatur uang, belanja, memelihara anak, bersih-bersih rumah, menghias
rumah, mempercantik diri untuk suami dan anak, mengandung dan melahirkan anak.
 Pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan: masyarakat melihat laki-laki
dan wanita secara pribadi adalah sebagai manusia yang indah, cantik, tampan, enak
dipandang mata, berbakat, simpati dsb. Jika pria dan wanita itu hidup bersama maka
mereka ini diterima sebagai orang yang sudah dewasa yang berani membangun hidup
berkeluarga, saling mencintai dan merawat anak, mereka ini adalah manusia yang siap
dimintai tanggung jawab keterlibatan sebagai warga.
Kelebihan yang dimiliki laki-laki dan perempuan:
Perempuan
Kelembutan
Kehalusan
Ketelitian, kesabaran

Laki-laki
Kekuatan
Keperkasaan
Ketegasan

 Kehendak Allah terhadap manusia: Allah menghendaki baik perempuan maupun lakilaki, bersatu, saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi karena lakilaki dan perempuan diciptakan sederajat.
 Kodrat laki-laki dan perempuan untuk saling tertarik dan jatuh cinta. Cinta Allah-lah
sumbernya. Cinta yang tumbuh dalam hati kita, baik itu laki-laki maupun perempuan
adalah kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu terkadang tidak bisa menjelaskan
penyebab saling mencintai, dikarenakan seolah-olah Allah sendirilah yang
menggerakkan kita dan hati kita untuk bertemu dan jatuh cinta.
Kejadian 2: 7, 18-25 tentang peran dan tugas laki-laki dan perempuan
 Pengertian kesederajatan tidak terpaku hanya pada soal pembagian tugas/fungsi,
perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya demikan halnya
laki-laki.
 Seharunya, kesederajatan harus dipikirkan dengan pola baru: ketika laki-laki berkata:
“perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi saya, dia adalah bukti cinta
Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia, maka saya
harus mengormati dan melakukan apa yang terbaik bagi dia.bila saya menghormati
dan mengasihi dia, sayapun mencintai Tuhan
 Demikian pula perempuan berkata: saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong dia,
maka saya kan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal
itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan.
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 Jadi: panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing
berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan
sejati
Menyuskuri diri atas keunikan sebagai laki-laki dan perempuan

Menerima dengan bangga atas kodrat diri sebagai laki-laki dan perempuan

Bersyukur atas panggilanku sebagai laki-laki dan perempuan.
Lampiran 6: Bacaan Kitab Suci
Kitab Kejadian 2: 18 – 23
18 TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku
akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”
19
Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala
burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat,
bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada
tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara
dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai
penolong yang sepadan dengan dia.
21 Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN
Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan
daging.
22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah
seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
23 Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari
dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.”
Lampiran 7 : puzzel
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Lampiran 8: contoh teks kasus ketidaksederajatan perempuan
Adat Mengondisikan Perempuan di Bawah Pria
Adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segalagalanya.
Sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikkan dengan seorang kepala
perang penguasa atas keluarga. Direktris Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak-anak (LP3A), Dra Selfi Sanggenafa, Jumat (31/1), mengatakan,
adat tidak mengajarkan kekerasan suami terhadap perempuan. Tetapi, kondisi yang
dibangun melalui sistem adat tradisional telah memosisikan perempuan di bawah tekanan
dan kekerasan suami. Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat masyarakat
tertentu harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termasuk
menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di
dalam keluarga. Sikap seperti ini dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, tahu
diri, menghormati adat, membawa rezeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung.
Sikap pasrah dan menerima ini masih mendominasi 90 persen perempuan, termasuk
mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di
rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami
seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki
semacam perasaan “wajib” menerima kekerasan dari suami dan keluarga suami. Sikap ini
diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Saat kecil
ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki dan
menjelang dewasa perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami.
Tetapi, pria jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Salah satu
penyebab terpenting sikap pasrah istri terhadap suami adalah mas kawin. Makin tinggi
nilai mas kawin, beban moril yang ditanggung istri makin tinggi. Istri merasa seakanakan “dibayar mahal”. Karena itu, seluruh diri, jiwa raganya harus dibaktikan untuk
melayani seluruh kebutuhan suami, termasuk anggota keluarga suami.
http://groups.yahoo.com/neo/groups/beritalingkungan/conversations/topics/4841
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 1)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi
Alokasi Waktu

A.
KI
1
KI
2

KI
3

: SMA Negeri 7 Yogyakarta
: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
: XI / 1
: Gereja sebagai umat Allah
: 1 pertemuan (3 x 45 menit)

Kompetensi Inti:
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif,
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan
regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
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memecahkan masalah
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif,
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dalam ranah konkret
dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KI
4

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.1

2.1

3.1

Bersyukur pada Allah yang
menganugerahkan Gereja
sebagai umat Allah dan
persekutuan yang terbuka.
Bertanggungjawab sebagai
anggota Gereja yang
merupakan umat Allah dan
persekutuan yang terbuka.
Memahami Gereja sebagai
umat Allah dan persekutuan
yang terbuka

Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1

Bersyukur kepada Allah yang
menganugerahkan Gereja sebagai umat
Allah dan persekutuan yang terbuka

2.1.1

Bertanggung jawab sebagai anggota Gereja
yang merupakan umat Allah dan
persekutuan yang terbuka

3.1.1

Mengungkapkan pandangannya tentang
Gereja, melalui pengalaman pribadi, lagu,
cerita atau gambar .
Menjelaskan arti Gereja yang sesungguhnya
sebagai Umat Allah
Menyebutkan ciri-ciri Gereja sebagai Umat
Allah
Menjelaskan arti Gereja menurut Kitab Suci
(Kis 2:41-47; 1Kor 12:7-11; 1 Kor 12:1218)
Menjelaskan konsekuensi Gereja sebagai
Umat Allah dalam hidup menggereja
dewasa ini.
Menemukan perbedaan paham dan ciri khas
dari gambaran model Gereja Institusional
Hierarkis Piramidal dengan gambaran
model Gereja sebagai Persekutuan Umat
Allah.
Menjelaskan keanggotaan Gereja beserta
peran dan fungsinya masing-masing
menurut ajaran Gereja (Konsili Vatikan II)
Merumuskan paham Gereja sebagai
persekutuan terbuka dari Kitab Suci Kis
4:32- 37 tentang “Cara Hidup Jemaat
Perdana”
Menjelaskan konsekuensi arti Gereja
sebagai persekutuan yang terbuka dengan
bersikap inklusif atau terbuka.
Melakukan aktivitas (misalnya menuliskan
refleksi/doa/puisi/membuat kliping berita
dan gambar/melakukan wawancara dengan
tokoh-tokoh umat) tentang Gereja sebagai
umat Allah dan persekutuan yang terbuka

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

4.1

Melakukan aktivitas
(menuliskan
refleksi/doa/puisi/ membuat
kliping berita dan gambar/
melakukan wawancara
dengan tokoh-tokoh umat)
tentang Gereja sebagai umat
Allah dan persekutuan yang
terbuka.

4.1.1
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C.

Tujuan Pembelajaran
Dengan menggunakan Model Pendekatan Discovery Learning, Problem Based Learning
(PBL)
peserta didik mampu memahami model Gereja sebagai Umat Allah dan Persekutuan Terbuka
dan menuliskan refleksi / menuliskan doa / menuliskan puisi yang berkaitan dengan Gereja
sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka, dengan memiliki tanggungjawab sebagai
anggota Gereja yang merupakan umat Allah dan persekutuan yang terbuka, serta bersyukur
kepada Allah yang menganugerahkan Gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang
terbuka.

D.

Materi Pembelajaran:
1.
FAKTUAL:
Siswa menyimak:
 Gambar-gambar Gereja Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka
 Ciri-ciri Gereja sebagai Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka
2.

KONSEPTUAL:
Siswa menuliskan kembali tentang:
 pandangannya tentang Gereja, melalui pengalaman pribadi, lagu, cerita atau gambar
 arti Gereja menurut Kitab Suci (Kis 2:41-47; 1Kor 12:7-11; 1 Kor 12:12-18)

3.

PROSEDURAL:
Langkah-Langkah penemuan:
 Siswa membaca buku-buku literasi yang menjelaskan arti dan makna Gereja sebagai
Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka.
 Siswa menuliskan hal-hal yang sudah dia temukan baik dari studi literasi maupun
wawancara dengan berbagai narasumber.
 Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memaparkan temuannya tentang Gereja
sebagai Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka.
 Siswa berbagi temuan dengan kelompok lain dan saling menanggapi hal-hal yang
sudah ditemukan tentang Gereja sebagai Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka.
 Siswa menyimpulkan hasil pleno dan merumuskan tentang arti dan makna Gereja
sebagai Umat Allah dan Persekutuan yang Terbuka.

4.

METAKOGNITIF:
 Siswa merefleksikan paham Gereja sebagai persekutuan terbuka dari Kitab Suci Kis
4:32- 37 tentang “Cara Hidup Jemaat Perdana”
 Siswa membuat rancangan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai Gereja Umat
Allah dan Persekutuan yang Terbuka.

E.
F.
G.
H.

Metode Pembelajaran
: Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran
Model Pembelajaran
: Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)
Pendekatan
: Saintifik, Kateketis
Media Pembelajaran :
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa)
2. lembar penilaian
3. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar.
4. Manusia dalam lingkungan: guru, pustakawan, laboran, dan penutur nativ.

I.

Sumber Pembelajaran
1.
Buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Siswa Kelas XI,
Kemendikbud, Tahun 2016
2.
Pengalaman peserta didik dan guru
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J.

Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1: Gereja Sebagai Umat Allah
1.
Pendahuluan (15 menit)
Orientasi
● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka,
memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan
berdoa untuk memulai pembelajaran
● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran
yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
● Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan
bertanya.
● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya
dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
● Memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari.
● Apabila materi tema/projek ini kerjakan dengan
baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan
baik, maka peserta didik diharapkan dapat
menjelaskan tentang materi :
Arti dan Makna Gereja dalam Hidup SehariHari
● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung
● Mengajukan pertanyaan
Pemberian Acuan
● Memberitahukan materi pelajaran yang akan
dibahas pada pertemuan saat itu.
● Memberitahukan tentang kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada
pertemuan yang berlangsung
● Pembagian kelompok belajar
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan
pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.
2. Kegiatan Inti ( 105 Menit )
WAKTU
Sintak Model
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(stimullasi /
Peserta didik diberi motivasi atau
105 menit
pemberian
rangsangan untuk memusatkan perhatian
rangsangan)
pada topik materi arti dan makna Gereja
dalam hidup sehari-hari dengan cara :
→ Menyimak lagu “Gereja Bagai

(52)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bahtera”
Gereja bagai bahtera di laut yang
seram
Mengarahkan haluan ke pantai
seberang
Mengamuklah samudera dan badai
menderu
Gelombang zaman menghempas
dan sulit ditempuh
Penumpang pun bertanyalah selagi
berjerih
Berapa lagi jauhnya labuhan abadi?
Reff: Tuhan tolonglah! Tuhan
Tolonglah!
Tanpa dikau semua binasa
kelak, Ya Tuhan
tolonglah!
Gereja Bagai Bahtera diatur
awaknya
Setiap orang bekerja menurut
tugasnya
Semua padulah setia bertekun demi
tujuan tunggalnya yang harus
ditempuh.
Roh Allah yang menyatukan,
membina, membentuk di dalam
kasih dan iman dan harapan yang
teguh.
→

Mengamati
Mengamati gambar gereja
Mengamati gambar umat yang
sedang beribadat di gereja

Problem Statemen
CRITICAL THINKING (BERPIKIR
(pertanyaan/identifika KRITIK)
si
Guru memberikan kesempatan pada peserta
masalah)
didik untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan
gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya :
→ Mengajukan pertanyaan tentang
materi :
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Arti dan Makna Gereja dalam Hidup SehariHari
yang tidak dipahami dari apa yang diamati
atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat
hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan
merumuskan pertanyaan untuk membentuk
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat.
Data Collection
KEGIATAN LITERASI
(pengumpulan data)
Peserta didik mengumpulkan informasi
yang relevan untuk menjawab pertanyan
yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
→ Mengamati obyek/kejadian
Mengamati dengan seksama materi
Arti dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari yang sedang dipelajari
dalam bentuk gambar/video/slide
presentasi yang disajikan dan
mencoba menginterprestasikannya.
→ Membaca sumber lain selain
buku teks
Secara disiplin melakukan kegiatan
literasi dengan mencari dan
membaca berbagai referensi dari
berbagai sumber guna menambah
pengetahuan dan pemahaman
tentang materi Arti dan Makna
Gereja dalam Hidup Sehari-Hari
yang sedang dipelajari.

→ Aktivitas
Menyusun daftar pertanyaan atas
hal-hal yang belum dapat dipahami
dari kegiatan mengmati dan
membaca yang akan diajukan
kepada guru berkaitan dengan
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari yang
sedang dipelajari.
→ Wawancara/tanya jawab dengan
nara sumber
Mengajukan pertanyaan berkaiatan
dengan materi Arti dan Makna
Gereja dalam Hidup Sehari-Hari
yang telah disusun dalam daftar
pertanyaan kepada guru.
COLLABORATION (KERJASAMA)
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Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok
untuk:
→ Mendiskusikan

→

→

Data Processing
(pengolahan data)

Peserta didik dan guru secara
bersama-sama membahas contoh
dalam buku paket mengenai materi
Arti dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari
Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari yang telah
diperoleh pada buku catatan dengan
tulisan yang rapi dan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
Mempresentasikan ulang

Peserta didik mengkomunikasikan
secara lisan atau mempresentasikan
materi dengan rasa percaya diri Arti
dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari sesuai dengan
pemahamannya.
→ Saling tukar informasi tentang
materi :
Arti dan Makna Gereja dalam
Hidup Sehari-Hari
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik
dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok
kemudian, dengan menggunakan metode
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi
melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan
belajar sepanjang hayat.
COLLABORATION (KERJASAMA)
dan CRITICAL THINKING
(BERPIKIR KRITIK)
Peserta didik dalam kelompoknya
berdiskusi mengolah data hasil pengamatan
dengan cara :
→ Berdiskusi tentang data dari Materi
:
Arti dan Makna Gereja dalam
Hidup Sehari-Hari
→ Mengolah informasi dari materi Arti
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dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari yang sudah
dikumpulkan dari hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya
mau pun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang
sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar
kerja.

Verification
(pembuktian)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR
KRITIK)
Peserta didik mendiskusikan hasil
pengamatannya dan memverifikasi hasil
pengamatannya dengan data-data atau teori
pada buku sumber melalui kegiatan :
→ Menambah keluasan dan kedalaman
sampai kepada pengolahan
informasi yang bersifat mencari
solusi dari berbagai sumber yang
memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan
untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, disiplin, taat aturan, kerja
keras, kemampuan menerapkan
prosedur dan kemampuan berpikir
induktif serta deduktif dalam
membuktikan tentang materi :
Arti dan Makna Gereja dalam
Hidup Sehari-Hari
antara lain dengan : Peserta didik dan
guru secara bersama-sama membahas
jawaban soal-soal yang telah
dikerjakan oleh peserta didik.

Generalization
COMMUNICATION
(menarik kesimpulan) (BERKOMUNIKASI)
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
→ Menyampaikan hasil diskusi
tentang materi Arti dan Makna
Gereja dalam Hidup Sehari-Hari
berupa kesimpulan berdasarkan
hasil analisis secara lisan, tertulis,
atau media lainnya untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti,
toleransi, kemampuan berpikir
sistematis, mengungkapkan
pendapat dengan sopan.
→ Mempresentasikan hasil diskusi
kelompok secara klasikal tentang
materi :
Arti dan Makna Gereja dalam
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Hidup Sehari-Hari
→ Mengemukakan pendapat atas
presentasi yang dilakukan tentanag
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari dan
ditanggapi oleh kelompok yang
mempresentasikan.
→ Bertanya atas presentasi tentang
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari yang
dilakukan dan peserta didik lain
diberi kesempatan untuk
menjawabnya.
CREATIVITY (KREATIVITAS)
→ Menyimpulkan tentang point-point
penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru
dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang materi
Arti dan Makna Gereja dalam
Hidup Sehari-Hari
→ Menjawab pertanyaan tentang
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari yang
terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang
telah disediakan.
→ Bertanya tentang hal yang belum
dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada siswa
berkaitan dengan materi Arti dan
Makna Gereja dalam Hidup SehariHari yang akan selesai dipelajari
→ Menyelesaikan uji kompetensi untuk
materi Arti dan Makna Gereja
dalam Hidup Sehari-Hari yang
terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar lerja
yang telah disediakan secara
individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi
pelajaran.
Catatan : Selama pembelajaran Arti dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa
percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan
Kegiatan Penutup (15 Menit)
Peserta didik :
●

Membuat resume (CREATIVITY) dengan
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●
●

bimbingan guru tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang
materi Arti dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari yang baru dilakukan.
Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi
pelajaran Arti dan Makna Gereja dalam Hidup
Sehari-Hari yang baru diselesaikan.
Mengagendakan materi atau tugas
projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar
jam sekolah atau dirumah.

Guru :
●
●

●

Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai
langsung diperiksa untuk materi pelajaran Arti
dan Makna Gereja dalam Hidup Sehari-Hari
Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan
benar diberi paraf serta diberi nomor urut
peringkat, untuk penilaian tugas
Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran
Arti dan Makna Gereja dalam Hidup Sehari-Hari
kepada kelompok yang memiliki kinerja dan
kerjasama yang baik.
3.

Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
Orientasi
15 menit
● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka,

●
●

memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan
berdoa untuk memulai pembelajaran
Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.

Apersepsi

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran
●
●

yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan
bertanya.
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya
dengan pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi

●
●

Memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan
baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan
baik, maka peserta didik diharapkan dapat
menjelaskan tentang materi :
Makna Gereja sebagai Umat Allah Menurut
Ajaran Kitab Suci dan ajaran Gereja
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●
●

Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung
Mengajukan pertanyaan

Pemberian Acuan

●
●
●
●

Memberitahukan materi pelajaran yang akan
dibahas pada pertemuan saat itu.
Memberitahukan tentang kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada
pertemuan yang berlangsung
Pembagian kelompok belajar
Menjelaskan mekanisme pelaksanaan
pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran.

K. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian (terlampir)
a. Sikap
- Penilaian Observasi
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik
sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum.
Pengamatan langsung dilakukan oleh guru.
-

Penilaian Diri
Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik,
maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya
sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya
menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi
yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan,
dan merumuskan format penilaiannya Jadi, singkatnya format penilaiannya
disiapkan oleh guru terlebih dahulu.

-

Penilaian Teman Sebaya
Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya
sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud
dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format
penilaiannya.
untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100

b. Pengetahuan
- Tertulis Uraian (Lihat lampiran)
- Penugasan (Lihat Lampiran)
a. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
b. Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah
mengerjakan tugas rumah dengan baik
c. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan
untuk mendapatkan penilaian.
c. Keterampilan
- Penilaian Unjuk Kerja
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian
ujian keterampilan:
Instrumen Penilaian Diskusi
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No
1
2
3
4
2.

Aspek yang Dinilai
Penguasaan materi diskusi
Kemampuan menjawab pertanyaan
Kemampuan mengolah kata
Kemampuan menyelesaikan masalah

100

75

50

25

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial
Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka
guru bisa memberikan soal remidial yang sebelumnya diberi penjelasan tentang
materi yang akan dituntaskan.
b. Pengayaan
Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan yang terkait
dengan materi pembelajaran.
Mengetahui , Juli 2018
Guru Mata Pelajaran,

Kepala Sekolah,

Drs. Budi Basuki, M.A
NIP. 19621114 199412 1 001

Yulius Guntur Vembrianto, S.Pd.

Lampiran
Lampiran Instrumen Penilaian
1.

Penilaian Sikap Spiritual :
Nama
: ...............................................
Kelas/Semester
: ..................../..........................
Petunjuk:
Nilailah dirimu sendiri, seberapa sering dirimu menyadari hal-hal berikut dalam kehidupanmu
sehari-hari.
4= selalu
3= sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2= kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1= tidak pernah

No.
1
2
3

Butir Instrumen Penilaian
1.1.1. Bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan
Gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang
terbuka
1.1.2. Bersyukur kepada Allah yang mempersatukan umat
dalam keluarga yang beriman.
1.1.3. Bersyukur kepada Allah yang saling bisa menerima
umat lain dengan terbuka dan bersaudara.
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Nilai:
3 - 5
6
-8
9 - 10
11 - 12
2.

=
=
=
=

Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

Penilaian Sikap Sosial:
Nama
: ...............................................
Kelas/Semester
: ..................../..........................
Petunjuk:
Nilailah dirimu sendiri, seberapa sering dirimu menyadari hal-hal berikut dalam kehidupanmu
sehari-hari.
4 = selalu
3 = sering (dalam 1 tahun minimal 12 kali)
2 = kadang-kadang (dalam 1 tahun kurang dari 4 kali)
1 = tidak pernah

No.

Sikap/nilai

Butir Instrumen

1

2.1. Bertanggung
jawab sebagai
anggota Gereja
yang
merupakan
umat Allah dan
persekutuan
yang terbuka

2.1.1. Bertanggung jawab atas
pelayanan dalam Gereja sebagai
Umat Allah

2

2

Nilai
3

4

2.1.2. Menghormati teman yang
melaksanakan ibadahnya.
2.1.3. Membantu kebersihan tempat
ibadat.

3

3.

1

Nilai:
3 - 5
= Kurang
6
-8
= Cukup
9 - 10
= Baik
11 - 12
= Sangat Baik
Penilaian Pengetahuan
a.

Kisi-Kisi Nilai

IPK

Materi
Pembelajaran

Indikator Soal

Teknik
Penilaian

3.1.2. Me
njel
ask
an
arti
Ger
eja
yan
g
ses

Gereja
sebagai
Umat Allah
 Menggali
Pemahaman
tentang Arti dan
Makna Gereja
dalam Hidup
Sehari-Hari
 Menggali Makna
Gereja sebagai

1. Disajikan gambar
Gereja sebagai
Umat Allah.
2. Siswa diminta
menceritakan arti
Gereja Umat
Allah menurut
gambar yang
disajikan
berdasarkan

Tes Tulis
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ung
guh
nya
seb
aga
i
Um
at
All
ah

3.1.3.
Me
nye
but
kan
ciri
ciri
Ger
eja
seb
aga
i
Um
at
All
ah
3.1.5. Men
jelas
kan
kons
ekue
nsi
Gere
ja
seba
gai
Uma
t
Alla

Umat Allah
Menurut Ajaran
Kitab Suci dan
ajaran Gereja
 Makna Gereja
sebagai Umat
Allah

pengalamannya
sebagai anggota
umat Allah.

Gereja sebagai
Persekutuan Yang
Terbuka
 Perubahan Cara
Pandang terhadap
Gereja
 Menggali Makna
Gereja sebagai
Persekutuan yang
terbuka Menurut
Ajaran Gereja dan
Ajaran Kitab Suci
 Gereja sebagai
Persekutuan Umat
yang Terbuka
1. Disajikan bacaan
Kitab Suci yang
memperlihatkan
cirri-ciri Gereja
sebagai umat
Allah.
2. Siswa diminta
menyebutkan
ciri-ciri Gereja
sebagai umat
Allah
berdasarkan
bacaan Kitab
Suci yang sudah
disediakan.

Tes Tulis

Uraian

2

1. Disajikan cerita
tentang umat
Allah yang
melakukan
kegiatan social
ditengah
masyarakat
miskin yang
dijumpainya.
2. Siswa diminta
untuk
menemukan
konsekwensi

Tes Tulis

Uraian

3
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h
dala
m
hidu
p
men
gger
eja
dew
asa
ini.
3.1.6.
Me
ne
mu
kan
per
bed
aan
pah
am
dan
ciri
kha
s
dari
ga
mb
ara
n
mo
del
Ger
eja
Inst
itus
ion
al
Hie
rar
kis
Pir
ami
dal
den
gan
ga
mb
ara
n
mo
del
Ger
eja

yang dilakukan
oleh umat Allah
tersebut dalam
hidup
menggereja di
tengah-tengah
masyarakat
dewasa ini.

1. Disajikan
gambaran model
Gereja
Institusional
Hierarkis
Piramidal dengan
gambaran model
Gereja sebagai
Persekutuan
Umat Allah
2. Siswa diminta
menemukan
perbedaan paham
dan ciri khas dari
gambaran model
Gereja
Institusional
Hierarkis
Piramidal dengan
gambaran model
Gereja sebagai
Persekutuan
Umat Allah.
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seb
aga
i
Per
sek
utu
an
Um
at
All
ah.
3.1.8.
Me
ru
mu
ska
n
pah
am
Ger
eja
seb
aga
i
per
sek
utu
an
terb
uka
dari
Kit
ab
Suc
i
Kis
4:3
237
tent
ang
“Ca
ra
Hid
up
Je
ma
at
Per
dan
a”

1. Disajikan bacaan
teks Kitab Suci
tentang “Cara
Hidup Jemaat
Perdana”
2. Siswa diminta
merumuskan
paham Gereja
sebagai
persekutuan
terbuka dari
Kitab Suci Kis
4:32- 37 tentang
“Cara Hidup
Jemaat Perdana”
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b.

Soal Uraian

No.
1
2
3
4

5

Butir Instrumen

Sc
ore

Ceritakan arti Gereja Umat Allah menurut gambar yang disajikan berdasarkan
pengalamannya sebagai anggota umat Allah.
Sebutkan ciri-ciri Gereja sebagai umat Allah berdasarkan bacaan Kitab Suci
yang sudah disediakan.
Temukan konsekwensi yang dilakukan oleh umat Allah tersebut dalam hidup
menggereja di tengah-tengah masyarakat dewasa ini.
Temukan perbedaan paham dan ciri khas dari gambaran model Gereja
Institusional Hierarkis Piramidal dengan gambaran model Gereja sebagai
Persekutuan Umat Allah.
Rumuskan paham Gereja sebagai persekutuan terbuka dari Kitab Suci Kis 4:3237 tentang “Cara Hidup Jemaat Perdana”

5
5
5
5

5

Nilai = Skor yang diperoleh x 100 %
Skor total

4.

No.
1.
2.
3.
4.

Penilaian Ketrampilan
Nama
Kelas/Semester

: ...............................................
: ..................../..........................

Tehnik
Bentuk Instrumen

: Menulis karya tulis
: Membuat kliping berita dan gambar/melakukan wawancara
dengan tokoh-tokoh umat tentang perwujudan Gereja sebagai
umat Allah dan persekutuan yang terbuka.

Indikator penilaian
Hasil karya menarik.
Tema menarik.
Isi yang disampaikan mudah dipahami.
Bahasa menarik dan mengalir.
Skor total

Score Total
10
10
50
30
100

Nilai:
21
41
61
81

- 40
- 60
- 80
- 100

: Kurang
: Cukup
: Baik
: Sangat Baik

Lampiran Materi Pembelajaran
ARTI DAN MAKNA GEREJA “UMAT ALLAH”
Kita sudah melihat dalam cerita di atas bahwa Gereja sering diartikan sebagai suatu
umat atau menurut istilah Konsili Vatikan II : UMAT ALLAH. Istilah Umat Allah ini sebenarnya
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sudah kuno, sudah dipakai sejak dalam Perjanjian Lama. Kemudian istilah ini dihidupkan dan
dipopulerkan lagi oleh Konsili Vatikan II. Ciri-ciri khas apa saja yang terdapat dalam pengertian
Umat Allah itu?
Pengertian Umat Allah mempunyai ciri khas sebagai berikut.
1. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah
bangsa terpilih, bangsa terpanggil.
2. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan
dunia.
3. Hubungan antara Allah dan umat-Nya dimateraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati
perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janji-Nya
4. Umat Allah selalu dalam perjalanan, melewati padang pasir, menuju Tanah Terjanji.
Demikianlah, Gereja sungguh merupakan UMAT ALLAH YANG SEDANG DALAM
PERJALANAN MENUJU KE RUMAH BAPA.
Pengertian Gereja sebagai Umat Allah ini sunguh dimunculkan tepat pada waktunya
karena pada abad-abad terakhir Gereja sudah menjadi sangat organisatoris dan struktural-hierarkis.
Sekarang kita kembali kepada Kitab Suci, khususnya Kitab Suci Perjanjian Baru, dimana Gereja
sungguh merupakan satu Umat Allah yang sehati sejiwa, seperti yang ditunjukkan oleh Umat
Purba, yang imannya kita anut sampai saat ini (lih. Kis 2:41-47). Gereja harus merupakan seluruh
umat, bukan hanya hierarki saja dan awam seolah-olah hanya merupakan tambahan, pendengar,
dan pelaksana. Singkatnya : Gereja hendaknya MENGUMAT.

DASAR DAN KONSEKUENSI GEREJA YANG MENGUMAT
1.

Dasar dari Gereja yang Mengumat
Kita masing-masing secara pribadi dipanggil untuk melibatkan diri secara penuh
dalam kehidupan Umat Allah ini. Atau secara singkat dikatakan kita harus MENGUMAT.
Mengapa?
a. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat dari Gereja itu sendiri, sebab hakikat
Gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup Umat Purba
(lih. Kis 2:41-47)
b. Dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima,
dan digunakan bagi kekayaan seluruh Gereja. Hidup Gereja yang terlalu menampilkan
segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang
muncul dari bawah (lih. 1 Kor 12:7-10)
c. Dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan
bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun
Gereja dan memberi kesaksian kepada dunia (lih. Ef.4:11-13; 1Kor 12:12-18; 26-27).

2.

Konsekuensi dari Gereja yang mengumat
Selanjutnya, kalau Gereja sungguh umat Allah, maka konsekuensi bagi Gereja itu
sendiri adalah :
a. Konsekuensi bagi pimpinan Gereja (hierarki)
- Menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan diatas umat,
tetapi di tengah umat.
- Harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang
bertumbuh di kalangan umat.
b. Konsekuensi bagi setiap anggota umat
- Menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tak dapat
menghayati kehidupan imannya secara individu saja.
- Aktif dalam kehidupan mengumat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi
yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi Gereja di tengah
masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi Gereja.
c. Konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki
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-

-

Paham Gereja sebagai Umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan
antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta (malah
kadang-kadang pelengkap penderita), melainkan partner hierarki.
Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hana berbeda dalam hal fungsi.

MODEL-MODEL GEREJA
Gereja Katolik memiliki dua model Gereja, yaitu model Gereja institusional hierarkis
piramidal dan model Gereja sebagai Persekutuan Umat.
1. Gereja Institusional Hierarkis piramidal sangat menonjol dalam hal-hal berikut.
Model Gereja institusional hierarkis piramidal sangat menonjol dalam hal-hal berikut.
a. Organisasi (lahiriah) yang berstruktur piramidal tertata rapi
b. Kepemimpinan tetahbis atau hierarki hampir identik Gereja Khatolik, tentu membutuhkan
kepemimpinan yang kuat.
c. Hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi.
Suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja membutuhkan hukum dan
peraturan yang jelas.
d. Sikap yang agak triumfalistik dan tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin
kebenaran dan keselamatan/ Extra Eclesiam nulla salus (di luar Gereja tidak ada
keselamatan)
2.

Gereja sebagai Persekutuan Umat
Model Gereja sebagai Persekutuan Umat sangat menonjol dalam hal-hal berikut.
a. Hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan ini adalah
persaudaraan kasih.
b. Keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja. Bukan saja hierarki dan biarawan
dan biarawati yang harus aktiff dalam hidup menggereja, tetapi seluruh umat.
c. Hukum dan peraturan memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan
tanggung jawab pribadi.
d. Sikap miskin, sederhana, dan terbuka. Rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab
Gereja yakin bahwa di luar Gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan.

KEANGGOTAAN DALAM GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN UMAT
Gereja adalah Persekutuan Umat Allah untuk membangun Kerajaan Allah di bumi ini.
Dalam persekutuan umat ini, semua anggota mempunyai martabat yang sama, namun dapat
berbeda dari segi fungsinya.
1. Golongan Hierarki
Hierarki adalah orang-orang yang ditahbiskan untuk tugas kegembalaan. Mereka
menjadi pemimpin dan pemersatu umat, sebagai tanda efektif dan nyata dari otoritas Kristus
sebagai kepala umat. Hierarki adalah tanda nyata bahwa umat tidak dapat membentuk dan
membina diri atas kuasanya sendiri, tetapi bergantung pada Kristus. Otoritas Kristus atas
Gereja-Nya ditandai oleh hierarki itu.
Tugas-tugas hierarki adalah sebagai berikut.
a. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan
umat dalam iman, tidak hanya dengan petunjuk, nasihat, dan teladan, tetapi juga dengan
kewibawaan dan kekuasaan kudu (lih. Lumen Gentium, art. 27)
b. Menjalankan tugas-tugas gerejani, seperti merayakan sakramen, mewartakan sabda, dan
sebagainya.
2.

Biarawan-biarawati
Seorang biarawan/biawarati adalah anggota umat yang dengan mengucapkan kaul
kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan ingin selalu bersatu dengan Kristus dan menerima
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pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal, dan dengan demikian mereka menjadi tanda
nyata dari hidup dalam Kerajaan Allah kelak. Jadi, kaul-kaul itu adalah sesuatu yang khas
dalam kehidupan membiara. Kekhasan itu terletak dalam radikalitetnya menghayati
kemiskinan, ketaatan, dan hidup wadat. Harta dan kekayaan, kuasa dan kedudukan,
perkawinan dan kehidupan keluarga adalah sesuatu yang baik dan sangat bernilai dalam hidup
ini. Tetapi hendaknya diingat bahwa semua nilai-nilai itu adalah relatif, tidak absolut dan
abadi sifatnya. Dengan menghayati kaul-kaul kebiaraan itu, para biarawan atau biarawati
menjadi “tanda”
a. Yang mengingatkan kita bahwa kekayaan, kekuasaan, dan hidup keluarga walaupun
sangat bernilai, tetapi tidak absolut dan abadi, maka kita tidak boleh mendewadewakannya;
b. Yang mengarahkan kita pada Kerajaan Allah dalam kepenuhannya kelak. Kita adalah
umat musafir
3.

Kaum Awam
Kaum awam adalah semua orang beriman Kristen yang tidak termasuk dalam
golongan tertahbis dan biarawan-biarawati. Mereka adalah orang-orang yang dengan
pembaptisan menajdi anggota Gereja dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam
tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan demikian, mereka menjalankan perutusan
seluruh Gereja dalam umat dan masyarakat.
Bagi kaum awam, ciri keduniaan adalah khas dan khusus. Mereka mengemban
kerasulan dalam tata dunia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, entah sebagai
ayah-ibu, sebagai petani, pedagang, camat, polisi, dan sebagainya.
Kerasulan tata dunia atau kerasulan eksternal ini sangat penting, karena strategis
dalam rangka membangun Kerajaan Allah di bumi ini. Kerasulan tata dunia ini sama vitalnya
seperti kerasulan ke dalam Gereja sendiri, walaupun sering kita kurang menyadarinya. Dalam
kerasulan tata dunia ini pula, kaum awam menghayati spiritualitasnya yang khas. Spiritualitas
awam secara sederhana dapat diartikan sebagai cara seorang awam menjawab panggilan Allah
dalam tugasnya sehari-hari di tengah dunia nyata dewasa ini.

GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN UMAT YANG BERSIFAT
TERBUKA
Gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir di dunia adalah bagi
dunia itu sendiri. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang,
terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka
dan kecemasan dari murid-murid Yesus (Gereja). Sebab, persekutuan mereka juga terdiri atas
orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan
mereka menuju Kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada
semua orang. Maka, persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan
umat manusia serta sejarahnya (bdk. Gaudium et Spes, art.1) Singkatnya, Gereja hendaknya
menjadi Sakramen Keselamatan bagi dunia.
Apa kiranya yang dapat dilakukan oleh Gereja untuk menunjukkan keterbukaannya?
Pasti ada banyak cara. Berikut disebutkan beberapa cara.
1. Gereja Selalu Siap untuk Berdialog dengan Agama dan Budaya Mana Saja.
Sesudah Konsili Vatikan II, Gereja sungguh menyadari bahwa dalam agama dan
budaya lain, terdapat pula benih-benih kebenaran dan keselamatan. Untuk itu dibutuhkan
dialog untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkaya.
Dialog pengalaman iman lintas agama bisa sangat memperkaya. Dialog kehidupan
merupakan level dialog yang paling mendasar. Sebab ciri kehidupan bersama sehari-hari
dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan mendasar adalah ciri dialogis. Dalam
kehidupan sehari-hari, aneka pengalaman yang menyusahkan dan menggembirakan dialami
bersama-sama. Setiap orang dengan pengalaman hidupnya yang khas senantiasa tergerak
untuk membagikan pengalamannya, saling membantu dalam hidup sehari-hari.
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2.

Kerja Sama atau Dialog Karya
Gereja hendaknya membangun kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan
para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang hendak diraih dengan jelas dan tegas yakni
pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Bentuk kerjasama semacam ini
sekarang kerap kali berlangsung dalam kerangka kerjasama dengan organisasi-organisasi
internasional, di mana organisasi-organisasi Kristen dan para pengikut agama-agama lain
bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia (bdk. Dm 31).
Contoh :
a. Kerjasama mempromosikan perdamaian internasional dan pengembangan umat manusia
yang lebih manusiawi.
b. Kerjasama menangani pengungsi, korban perang, bencana kelaparan, dan seterusnya.

3.

Berpartisipasi secara Aktif dan Bekerja Sama dengan Siapa Saja dalam Membangun
Masyarakat yang Adil, damai, dan Sejahtera.
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Lampiran 4: Rubrik Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SMA N 9 Yogyakarta

Beri tanda ceklis (√) pada kolom yang paling sesuai dengan data yang tersedia,
keterangan:
5: Sangat sesuai
4: Sesuai
3: Cukup sesuai
2: Tidak sesuai
1: Sangat tidak sesuai
No
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Aspek yang dinilai
5
Identitas mata pelajaran ditulis dengan √
lengkap
meliputi
nama
satuan
pendidikan, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pelajaran, dan alokasi
waktu
Mencantumkan Kompetensi inti dan √
kompetensi dasar
KI ditulis meliputi aspek sikap, √
pengetahuan dan keterampilan dan ditulis
secara lengkap.
Kompetensi Dasar ditulis sesuai dengan √
kompetensi inti
Mencantumkan
indikator
untuk √
mengukur ketercapaian kompetensi
Indikator ditulis menggunakan kata kerja
operasional
yang relevan dengan
kompetensi
dasar
kemudian
dikembangkan
Tujuan pembelajaran menggunakan kata
kerja operasional dan mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan
Tujuan pembelajaran mengacu pada
pengalaman belajar siswa
Materi relevan dengan Kompetensi Dasar
Materi pembelajaran sesuai dengan
(70)

4

Interval
3
2

1

√

√
√
√
√
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

pengalaman sehari-hari peserta didik
Materi pembelajaran disesuaikan dengan
kemampuan awal peserta didik
Materi pembelajaran memuat fakta,
konsep, prinsip dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan indikator
Materi pembelajaran sesuai dengan
media pengajaran yang akan dilakukan.
Materi pelajaran tidak mengandung
kekerasan dan unsur SARA
Metode yang digunakan tercantum dalam
langkah-langkah pembelajaran
Metode yang digunakan dapat membantu
peserta didik untuk memahami materi
Metode yang digunakan dituntut lebih
kreatif untuk mencapai kompetensi dasar
yang diharapkan
Metode yang digunakan sesuai dengan
media dan materi
Metode yang digunakan sesuai dengan
karakteristik peserta didik
Metode
yang
digunakan
tidak
mengandung kekerasan dan unsur SARA
Media
dapat
membantu
dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

22.

Bahan dari media yang digunakan mudah
didapatkan, tidak membahayakan peserta
didik, dan dapat membantu dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

23.

Alat yang digunakan relevan sesuai
dengan materi pembelajaran dan dapat
mempermudah peserta didik dalam
memahami materi yang diajarkan
Media sesuai dengan Kompetensi dasar
Media sesuai dengan materi yang
dicantumkan
Media yang digunakan tercermin ke
dalam langkah-langkah pembelajaran

24.
25.
26.
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√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
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27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Sumber belajar mencakup sumber
rujukan, lingkungan, media, narasumber
(tenaga ahli, seperti bidang, lurah, polisi,
dsb), alat, dan bahan.
Sumber belajar dalam RPP dicantumkan
judul buku teks tersebut, pengarang, dan
halaman yang diacu.
Sumber bahan sesuai dengan materi yang
diajarkan
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Sintak sesuai dengan model yang dipilih
dan dicantumkan dalam RPP
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Langkah pembelajaran terdiri dari 3 √
bagian yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup
Langkah pembelajaran mencerminkan √
pembelajaran
aktif/
pembelajaran
saintifik
Langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model, metode, media dan bahan
yang tercantum
Dalam penilaian mencakup penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan
Komponen penilaian terdiri dari kisi-kisi,
soal, kunci jawaban, instrument sikap,
instrument keterampilan dan rubrik
penskoran
Terdapat rencana pengayaan bagi siswa
yang memiliki kemampuan lebih dan
merencanakan kegiatan remedial bagi
siswa yang memiliki kemampuan kurang
baik serta menyediakan bahan ajar untuk
kegiatan pengayaan dan kegiatan
remedial
Dalam rencana remedial merumuskan
indikator hasil belajar, materi sesuai
dengan indikator, strategi, waktu dan
prosedur penilaian
Kegiatan pengayaan bermanfaat bagi
pengembangan peserta didik
Total Skor
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INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SMP K Gayam Yogyakarta

Beri tanda ceklis (√) pada kolom yang paling sesuai dengan data yang
tersedia, keterangan:
5: Sangat sesuai
4: Sesuai
3: Cukup sesuai
2: Tidak sesuai
1: Sangat tidak sesuai
No
Aspek yang dinilai
Interval
5
4
3
2
1
Identitas mata pelajaran ditulis dengan √
1.
lengkap
meliputi
nama
satuan
pendidikan, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pelajaran, dan alokasi
waktu
Mencantumkan Kompetensi inti dan √
2.
kompetensi dasar
3.
KI ditulis meliputi aspek sikap, √
pengetahuan dan keterampilan dan ditulis
secara lengkap.
4.
Kompetensi Dasar ditulis sesuai dengan √
kompetensi inti
5.
Mencantumkan
indikator
untuk √
mengukur ketercapaian kompetensi
6.
Indikator ditulis menggunakan kata kerja
√
operasional
yang relevan dengan
kompetensi
dasar
kemudian
dikembangkan
7.
Tujuan pembelajaran menggunakan kata
√
kerja operasional dan mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan
8.
Tujuan pembelajaran mengacu pada
√
pengalaman belajar siswa
9.
Materi relevan dengan Kompetensi Dasar
√
10. Materi pembelajaran sesuai dengan
√
pengalaman sehari-hari peserta didik
11. Materi pembelajaran disesuaikan dengan
√
kemampuan awal peserta didik
12. Materi pembelajaran memuat fakta,
√
konsep, prinsip dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan indikator
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Materi pembelajaran sesuai dengan
media pengajaran yang akan dilakukan.
Materi pelajaran tidak mengandung
kekerasan dan unsur SARA
Metode yang digunakan tercantum dalam
langkah-langkah pembelajaran
Metode yang digunakan dapat membantu
peserta didik untuk memahami materi
Metode yang digunakan dituntut lebih
kreatif untuk mencapai kompetensi dasar
yang diharapkan
Metode yang digunakan sesuai dengan
media dan materi
Metode yang digunakan sesuai dengan
karakteristik peserta didik
Metode
yang
digunakan
tidak
mengandung kekerasan dan unsur SARA
Media
dapat
membantu
dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

22.

Bahan dari media yang digunakan mudah
didapatkan, tidak membahayakan peserta
didik, dan dapat membantu dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

23.

Alat yang digunakan relevan sesuai
dengan materi pembelajaran dan dapat
mempermudah peserta didik dalam
memahami materi yang diajarkan
Media sesuai dengan Kompetensi dasar
Media sesuai dengan materi yang
dicantumkan
Media yang digunakan tercermin ke
dalam langkah-langkah pembelajaran
Sumber belajar mencakup sumber
rujukan, lingkungan, media, narasumber
(tenaga ahli, seperti bidang, lurah, polisi,
dsb), alat, dan bahan.
Sumber belajar dalam RPP dicantumkan
judul buku teks tersebut, pengarang, dan
halaman yang diacu.

24.
25.
26.
27.

28.

(74)

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
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29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Sumber bahan sesuai dengan materi yang
diajarkan
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Sintak sesuai dengan model yang dipilih
dan dicantumkan dalam RPP
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Langkah pembelajaran terdiri dari 3
bagian yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup
Langkah pembelajaran mencerminkan
pembelajaran
aktif/
pembelajaran
saintifik
Langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model, metode, media dan bahan
yang tercantum
Dalam penilaian mencakup penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan
Komponen penilaian terdiri dari kisi-kisi,
soal, kunci jawaban, instrument sikap,
instrument keterampilan dan rubrik
penskoran
Terdapat rencana pengayaan bagi siswa
yang memiliki kemampuan lebih dan
merencanakan kegiatan remedial bagi
siswa yang memiliki kemampuan kurang
baik serta menyediakan bahan ajar untuk
kegiatan pengayaan dan kegiatan
remedial
Dalam rencana remedial merumuskan
indikator hasil belajar, materi sesuai
dengan indikator, strategi, waktu dan
prosedur penilaian
Kegiatan pengayaan bermanfaat bagi
pengembangan peserta didik
Total Skor

(75)

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
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INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SMP Negeri 4 Yogyakarta

Beri tanda ceklis (√) pada kolom yang paling sesuai dengan data yang
tersedia, keterangan:
5: Sangat sesuai
4: Sesuai
3: Cukup sesuai
2: Tidak sesuai
1: Sangat tidak sesuai
No
Aspek yang dinilai
Interval
5
4
3
2
1
Identitas mata pelajaran ditulis dengan √
1.
lengkap
meliputi
nama
satuan
pendidikan, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pelajaran, dan alokasi
waktu
Mencantumkan Kompetensi inti dan √
2.
kompetensi dasar
3.
KI ditulis meliputi aspek sikap, √
pengetahuan dan keterampilan dan ditulis
secara lengkap.
4.
Kompetensi Dasar ditulis sesuai dengan
√
kompetensi inti
5.
Mencantumkan
indikator
untuk
√
mengukur ketercapaian kompetensi
6.
Indikator ditulis menggunakan kata kerja
√
operasional
yang relevan dengan
kompetensi
dasar
kemudian
dikembangkan
7.
Tujuan pembelajaran menggunakan kata
√
kerja operasional dan mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan
8.
Tujuan pembelajaran mengacu pada
√
pengalaman belajar siswa
9.
Materi relevan dengan Kompetensi Dasar
√
10. Materi pembelajaran sesuai dengan
√
pengalaman sehari-hari peserta didik
11. Materi pembelajaran disesuaikan dengan
√
kemampuan awal peserta didik
12. Materi pembelajaran memuat fakta,
√
konsep, prinsip dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan indikator
(76)
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Materi pembelajaran sesuai dengan
media pengajaran yang akan dilakukan.
Materi pelajaran tidak mengandung
kekerasan dan unsur SARA
Metode yang digunakan tercantum dalam
langkah-langkah pembelajaran
Metode yang digunakan dapat membantu
peserta didik untuk memahami materi
Metode yang digunakan dituntut lebih
kreatif untuk mencapai kompetensi dasar
yang diharapkan
Metode yang digunakan sesuai dengan
media dan materi
Metode yang digunakan sesuai dengan
karakteristik peserta didik
Metode
yang
digunakan
tidak
mengandung kekerasan dan unsur SARA
Media
dapat
membantu
dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

√
√
√
√
√
√
√
√
√

22.

Bahan dari media yang digunakan mudah
didapatkan, tidak membahayakan peserta
didik, dan dapat membantu dalam
menyampaikan pesan yang menarik,
variatif, dan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi.

√

23.

Alat yang digunakan relevan sesuai
dengan materi pembelajaran dan dapat
mempermudah peserta didik dalam
memahami materi yang diajarkan
Media sesuai dengan Kompetensi dasar
Media sesuai dengan materi yang
dicantumkan
Media yang digunakan tercermin ke
dalam langkah-langkah pembelajaran
Sumber belajar mencakup sumber
rujukan, lingkungan, media, narasumber
(tenaga ahli, seperti bidang, lurah, polisi,
dsb), alat, dan bahan.
Sumber belajar dalam RPP dicantumkan
judul buku teks tersebut, pengarang, dan
halaman yang diacu.

√

24.
25.
26.
27.

28.

(77)

√
√
√
√

√
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29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Sumber bahan sesuai dengan materi yang
diajarkan
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Sintak sesuai dengan model yang dipilih
dan dicantumkan dalam RPP
Setiap
model
yang
dicantumkan
tercermin
dalam
langkah-langkah
pembelajaran
Langkah pembelajaran terdiri dari 3 √
bagian yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup
Langkah pembelajaran mencerminkan
pembelajaran
aktif/
pembelajaran
saintifik
Langkah-langkah pembelajaran sesuai
dengan model, metode, media dan bahan
yang tercantum
Dalam penilaian mencakup penilaian √
sikap, pengetahuan dan keterampilan
Komponen penilaian terdiri dari kisi-kisi,
soal, kunci jawaban, instrument sikap,
instrument keterampilan dan rubrik
penskoran
Terdapat rencana pengayaan bagi siswa
yang memiliki kemampuan lebih dan
merencanakan kegiatan remedial bagi
siswa yang memiliki kemampuan kurang
baik serta menyediakan bahan ajar untuk
kegiatan pengayaan dan kegiatan
remedial
Dalam rencana remedial merumuskan
indikator hasil belajar, materi sesuai
dengan indikator, strategi, waktu dan
prosedur penilaian
Kegiatan pengayaan bermanfaat bagi
pengembangan peserta didik
Total Skor

(78)

√
√
√
√

√
√

√

√

√

√
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Lampiran 5: Hasil Analisis Seluruh Aspek Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(79)
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Lampiran 6: Hasil Analisis Aspek Pendukung Proses Pembelajaran

(80)
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Lampiran 7 : Hasil Analisis Langkah-langkah Pembelajaran

(81)
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Lampiran 8: Hasil Analisis Evaluasi Pembelajaran

(81)

