
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah    :  Agama Kristen  
 
Kode Mata Kuliah   : Ns.A.1.1.1 
 
Tingkat/Semester  : I/I 
 
Pokok Bahasan               : Agama 
 
Pertemuan Ke    : 1 (satu) 
 
Waktu Pertemuan   : 2X60 menit 
 
 

A. Kompetensi 

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan proses pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami 

konsep agama dan prinsip hidup beragama (khususnya tentang agama kristen). 

 

2. Standar Kompetensi 

Setelah menyelesaikan proses pembelajaran ini mahasiswa dapat menjelaskan : 

a. Definisi Agama 

b. Sejarah Munculnya Agama 

c. Fungsi Agama 

d. Ke-khas-an Agama Kristen 

 

3. Soft Skill 

Dalam pembelajaran ini pengajar memulai dengan penjajagan untuk mengetahui 

sejauh mana mahasiswa memahami pokok bahasan, dengan cara pengajar 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Dalam hal ini diharapkan mahasiswa 

dapat berperan aktif baik dalam hal mengemukakan pendapat maupun mengajukan 

petanyaan-pertanyaan. 

 

 

 

 



B. Sub Pokok Bahasan 

1. Pengertian Umum Agama 

2. Latar Belakang Munculnya Agama 

3. Fungsi Agama 

4. Ke-khas-an Agama Kristen 

 

C. Kegiatan Belajar Mengajar 

 
KEGIATAN  

TAHAP 

 

PENGAJAR 

 

 

MAHASISWA 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan proses per-kuliahan.  
Menjelaskan pokok bahasan yang 
akan disampaikan. 
Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk ,mengajukan 
pertanyaan, usul dan tanggapan 
atas penjelasan terkait dengan 
proses perkuliahan. 
 

Menyimak dan merespon 
penjelasan dari pengajar. 

 

 

 

PENYAJIAN 

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan awal (penjajagan) 
tentang Pokok Bahasan. 
Memaparkan materi tentang : 
Pengertian umum agama, 
munculnya agama, fungsi agama 
dan kekhasan agama Kristen. 
Membuka kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan memberikan 
tanggapan atas materi yang 
dipaparkan.  

Menjawab sesuai 
pemahamannya. 
 
Mendengarkan dan 
menyimak dengan kritis 
materi yang disampaikan 
pengajar. 
 
Bertanya dan menanggapi 
materi yang disampaikan 
pengajar. 

 

PENUTUP 

Memberikan pertanyaan kepada 
mahasiswa terkait dengan materi 
yang telah disampaikan. 
Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan. 

Memberikan jawaban secara 
aktif.  

 



 

 

 

D. Evaluasi 

Akhir dari pembahasan ini pengajar memberikan pertanyaan/test kecil untuk 

 memahami dan menilai sejauh mana proses pembelajaran dapat tercapai dan dipahami 

oleh mahasiswa. 

 

E. Referensi 

1. Alkitab 

2. Pokok-pokok ajaran GKJ, Sinode GKJ, Edisi 2005 

 

 

 

       Pengajar 

 

 

 

      Pdt. Johanes Wibowo, S.Th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah    :  Agama Kristen  
 
Kode Mata Kuliah   : Ns.A.1.1.1 
 
Tingkat/Semester  : I/I 
 
Pokok Bahasan               : Manusia 
 
Pertemuan Ke    : 2 (dua) 
 
Waktu Pertemuan   : 2X60 menit 
 
 
A. Kompetensi 

 
1. Kompetensi Dasar : 

Setelah selesai proses pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami mengenai 

manusia menurut agama Kristen. 

 

2. Standar Kompetensi 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan  

mengenai : 

a. Manusia sebagai gambar Allah/ citra Allah 

b. Hakekat diciptakannya manusia. 

c. Tugas dan tanggung jawab manusia. 

 

3. Soft Skill 

  Dalam pembelajaran ini pengajar memulai dengan penjajagan untuk 

mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami pokok bahasan, dengan cara 

pengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Dalam hal ini diharapkan 

mahasiswa dapat berperan aktif baik dalam hal mengemukakan pendapat 

maupun mengajukan petanyaan-pertanyaan. 

 

 

 



B. Sub Pokok Bahasan 

a. Manusia sebagai gambar Allah/ citra Allah 

b. Hakekat diciptakannya manusia. 

c. Tugas dan tanggung jawab manusia. 

 

C. Kegiatan Belajar Mengajar 

 
KEGIATAN  

TAHAP 

 

PENGAJAR 

 

 

MAHASISWA 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan pokok bahasan yang 
akan disampaikan. 
Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk ,mengajukan 
pertanyaan, usul dan tanggapan 
atas penjelasan terkait dengan 
proses perkuliahan. 

Menyimak dan merespon 
penjelasan dari pengajar. 

 

 

 

PENYAJIAN 

Memaparkan materi tentang : 
Pemahaman agama Kristen 
mengenai Manusia serta Tugas 
dan Tanggung jawab Manusia di 
Dunia. 
Membuka kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan memberikan 
tanggapan atas materi yang 
dipaparkan.  

Mendengarkan dan 
menyimak dengan kritis 
materi yang disampaikan 
pengajar. 
 
 
Bertanya dan menanggapi 
materi yang disampaikan 
pengajar. 

 

PENUTUP 

Memberikan pertanyaan kepada 
mahasiswa terkait dengan materi 
yang telah disampaikan. 
Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan. 

Memberikan jawaban secara 
aktif.  

 

 



D. Evaluasi 

Akhir dari pembahasan ini pengajar memberikan pertanyaan/test kecil untuk 

memahami dan menilai sejauh mana proses pembelajaran dapat tercapai dan dipahami 

oleh mahasiswa. 

 

E. Referensi 

1. Alkitab 

2. Pokok-pokok ajaran GKJ, Sinode GKJ 2005 

3. Iman Kristen, Harun Hadiwijono, BPK Gunung Mulia, 1992 

4. Intisari Iman Kristen, B.J. Boland, BPK Gunung Mulia, 1999 

 

 

   Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

Pdt. Johanes Wibowo, S.Th. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah    :  Agama Kristen  
 
Kode Mata Kuliah   : Ns.A.1.1.1 
 
Tingkat/Semester  : I/I 
 
Pokok Bahasan                        : Sikap Orang Kristen dalam Kehidupannya di Dunia 
 
Pertemuan Ke    : 3 (tiga) 
 
Waktu Pertemuan   : 2X60 menit 
 
 
 
A. Kompetensi 

1. Kompetensi Dasar : 

                    Setelah selesai proses pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami mengenai 

Etika Hidup orang Kristen berhubungan dengan Alam, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. 

 

2. Standar Kompetensi : 
Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu    menjelaskan : 

a. Hidup beretika Orang Kristen 

b.  Sikap orang Kristen terhadap Alam 

c.  Sikap orang Kristen terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi      

 

3. Soft Skill  
Dalam pembelajaran ini pengajar memulai dengan penjajagan untuk mengetahui 

sejauh mana mahasiswa memahami pokok bahasan, dengan cara pengajar 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Dalam hal ini diharapkan mahasiswa 

dapat berperan aktif baik dalam hal mengemukakan pendapat maupun 

mengajukan petanyaan-pertanyaan 

 

 



B. Sub Pokok Bahasan 

     1. Hidup Beretika 

     2. Sikap terhadap Alam 

     3. Sikap terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

C. Kegiatan Belajar Mengajar 

 
KEGIATAN  

TAHAP 
 

PENGAJAR 

 

 

MAHASISWA 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan pokok bahasan yang 
akan disampaikan. 
Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk ,mengajukan 
pertanyaan, usul dan tanggapan 
atas penjelasan terkait dengan 
proses perkuliahan. 

Menyimak dan merespon 
penjelasan dari pengajar. 

 

 

 

PENYAJIAN 

Memaparkan materi tentang : 
Kehidupan etis orang Kristen 
dalam menyikapi Alam, Ilmu 
Pengetauan dan Teknologi  dalam 
kehidupannya di dunia. 
Membuka kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan memberikan 
tanggapan atas materi yang 
dipaparkan.  

Mendengarkan dan 
menyimak dengan kritis 
materi yang disampaikan 
pengajar. 
 
 
Bertanya dan menanggapi 
materi yang disampaikan 
pengajar. 

 

PENUTUP 

Memberikan pertanyaan kepada 
mahasiswa terkait dengan materi 
yang telah disampaikan. 
Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan. 

Memberikan jawaban secara 
aktif.  

 

 



D. Evaluasi  

Akhir dari pembahasan ini pengajar memberikan pertanyaan/test kecil untuk 

memahami dan menilai sejauh mana proses pembelajaran dapat tercapai dan dipahami 

oleh mahasiswa. 

 

E. Referensi 

         1. Alkitab 

          2. Pokok-Pokok Ajaran GKJ, Sinode GKJ 2005 

          3. Iman Kristen, Harun Hadiwijono, BPK Gunung Mulia, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

   Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

Pdt. Johanes Wibowo, S.Th. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah    :  Agama Kristen  
 
Kode Mata Kuliah   : Ns.A.1.1.1 
 
Tingkat/Semester  : I/I 
 
Pokok Bahasan               : Profesi / Pekerjaan 
 
Pertemuan Ke    : 4 (empat) 
 
Waktu Pertemuan   : 2X60 menit 
 
 
A. Kompetensi 

      1. Kompetensi Dasar : 

           Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami hakekat 

bekerja dan memahami bahwa pekerjaan merupakan Anugerah Allah yang perlu 

dilakukan secara profesional sebagai salah satu perwujudan ibadah dan Pelayanan 

 

        2.  Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan mengenai 

: 

a. Hakekat Bekerja 

b. Pekerjaan merupakan Anugerah 

c. Bekerja secara Profesional 

d. Bekerja sebagai Ibadah 

e. Bekerja sebagai Pelayanan 

 

3. Soft Skill  
Dalam pembelajaran ini pengajar memulai dengan penjajagan untuk mengetahui 

sejauh mana mahasiswa memahami pokok bahasan, dengan cara pengajar 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Dalam hal ini diharapkan mahasiswa 

dapat berperan aktif baik dalam hal mengemukakan pendapat maupun 

mengajukan petanyaan-pertanyaan 



 

 

B. Sub Pokok Bahasan 

     1. Hakekat Bekerja 

     2. Pekerjaan sebagai Anugerah 

     3. Bekerja secara Profesional 

     4. Bekerja sebagai Ibadah 

     5. Bekerja sebagai Pelayanan 

 

C. Kegiatan Belajar Mengajar 

KEGIATAN  

TAHAP 
 

PENGAJAR 

 

 

MAHASISWA 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan pokok bahasan yang 
akan disampaikan. 
Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk ,mengajukan 
pertanyaan, usul dan tanggapan 
atas penjelasan terkait dengan 
proses perkuliahan. 

Menyimak dan merespon 
penjelasan dari pengajar. 

 

 

 

PENYAJIAN 

Memaparkan materi tentang : 
Pemahaman agama Kristen 
mengenai  Pokok Bahasan 
tersebut  (Profesi/Pekerjaan) 
Membuka kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan memberikan 
tanggapan atas materi yang 
dipaparkan.  

Mendengarkan dan 
menyimak dengan kritis 
materi yang disampaikan 
pengajar. 
 
 
Bertanya dan menanggapi 
materi yang disampaikan 
pengajar. 



 

PENUTUP 

Memberikan pertanyaan kepada 
mahasiswa terkait dengan materi 
yang telah disampaikan. 
Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan. 

Memberikan jawaban secara 
aktif.  

 

 

 

D. Evaluasi  

Akhir dari pembahasan ini pengajar memberikan pertanyaan/test kecil untuk 

memahami dan menilai sejauh mana proses pembelajaran dapat tercapai dan dipahami 

oleh mahasiswa. 

 

E. Referensi 

         1. Alkitab 

          2. Pokok-Pokok Ajaran GKJ, Sinode GKJ 2005 

          3. Iman Kristen, Harun Hadiwijono, BPK Gunung Mulia, 1992 

            

 

 

 
                                       

Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

Pdt. Johanes Wibowo, S.Th. 

 

 

 

 

 

 



 

A G A M A 

 
A. Pengertian Umum 

Berdasarkan suku katanya, dalam bahasa Sansekerta agama 

terdiri dari kata “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti 

kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. 

Ada juga yang memahami bahw kata “agama” itu berasal dari 

kata “ugama”, yang artinya tata-tertib, peraturan atau hukum 

ilahi. 

Dari dua kata tersebut maka kemudian diartikan bahwa Agama 

adalah suatu upaya manusia untuk mengenal dan melakukan 

hukum ilahi supaya dalam hidupnya tidak kacau. 

 

Dalam bahasa Latin “agama” kata “Religio” yang berasal dari 

kata “religere” yang berarti :  

Pertama, mengembalikan ikatan atau mengikatkan kembali. 

Kedua, memperhatikan dengan seksama. 

 

Berdasar dua arti kata tersebut maka kemudian  “agama” 

dipahami sebagai suatu usaha manuasia untuk mengembalikan 

atau memulihkan hubungannya dengan Allah dengan jalan 

memperhatikan kehendak Allah secara seksama. 

 

B. Latar Belakang Manusia Beragama 

Dengan kelengkapan akal budi dan pikiran yang dimiliki  maka 

kemudian menimbulkan kesadaran dalam dirinya yang kemudian 

menjadikannya beragama.  

Paling tidak ada tiga (3) hal: 

Pertama, Manusia sadar bahwa di luar dirinya ada “kuasa” 

yang lebih besar yang sanggup mempengaruhi hidupnya. Oleh 



karena itu manusia berupaya untuk mencari, menyapa dan 

berhubungan dengan kuasa tersebut. 

Kedua, Manusia sadar bahwa dirinya dan segala sesuatu yang 

ada di dunia ini ada, mesti ada “yang mengadakan” 

Ketiga, Dalam menjalani hidupnya manusia sadar bahwa 

banyak menjumpai hal yang menakjubkan, dan juga sering 

mengalami persoalan yang tidak mampu diselesaikan dengan 

kekuatan dan pikirannya sendiri. 

Untuk mengungkap misteri itu maka manusia sadar bahwa 

dirinya butuh pertolongan, dan pertolongan itu diyakini ada 

pada “kuasa” yang di luar dirinya. 

Dengan kesadaran ini maka manusia berupaya mencari dan 

mengenal serta mencoba menjalin hubungan dengan “kuasa” 

yang di luar dirinya itu 

 

Dalam perkembangannya, upaya manusia untuk mencari dan 

mengenal “kuasa” yang diluar dirinya itu muncul kesamaan-

kesamaan bentuk penghayatan dan pemahaman di antara 

mereka. Dari kesamaan-kesamaan itu kemudian memunculkan 

atau terbentuklah suatu komunitas, yang akhirnya 

memunculkan keyakainan-keyakinan atau agama-agama 

tertentu. 

 

Dalam rangka menghayati dan mengekspresikan keyakinan atau 

ke-beragama-an mereka, maka diwujudkanlah sistem-sistem 

atau aturan-aturan dan ibadah tertentu. 

 

Berdasar hal tersebut maka secara umum dapat diartikan bahwa  

Agama adalah suatu bentuk ikatan kehidupan bersama 

religius dengan sistem dan ibadah tertentu dengan ke-

khas-annya masing-masing.  

 



C. Fungsi dan Tujuan Agama 

Bertolak dari pengertian umum, latar belakang dan arti agama, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa agama memilki fungsi 

menata atau mengatur dan menuntun para pemeluknya 

dalam menghayati dan mengungkapkan keyakinannya 

kepada “yang dipercaya” (Tuhan). 

Penghayatan dan pengungkapan keyakinannya kepada “yang 

dipercaya”/Tuhan itu diwujudkan dengan melakukan sistem-

sistem dan ibadat tertentu.  

 

Dalam segala bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia tentu 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu, demikian pula dengan 

beragama. 

Juga bertolak dari pengertian umum dan latar belakang 

mengapa manuasia beragama, maka dapat dipahami bahwa 

manusia beragama dengan tujuan  untuk mencari atau 

memperoleh keselamatan. Baik keselamatan di dunia ini 

(dalam hubungannya denga ciptaan lain dan sesama) 

maupun keselamatan di akherat. 

 

D. Agama Kristen  

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai Khe-khas-an agama 

Kristen. Untuk mengerti hal ini maka terlebih dahulu perlu 

mengerti apa itu agama Kristen. 

Untuk mengerti apa itu agama Kristen kita bertolak dari kata 

“agama” dan kata “Kristen”. Untuk pengertian agama sudah 

dibahas di muka, oleh karena itu kita menekankan pada 

pengertian kata “Kristen” 

Kata kristen berakar dari kata “Kristen” atau nama “Yesus 

Kristus”. 

Dalam kitab Kisah Para Rasul 11:26 disebutkan “Di Antiokhialah 

murid-murid itu (pengikut Ysus Kristus) disebut Kristen. Dengan 



demikian kata Kristen adalah sebutan bagi para pengikut/orang 

yang percaya kepada Yesus Kristus. 

Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia 

menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan orang 

berdosa. 

Sebagai agama, Agama Kristen tidak berbeda dengan agama-

agama lain yaitu merupakan kehidupan bersama religius yang 

memiliki aturan/ sistem dan ibadah. 

Namun dengan kata “Kristen” inilah yang menjadikan agama 

Kristen berbeda dengan agama yang lain. Perbedaan juga 

bukan sekedar nama, namun makna yang terkandung dalam 

nama tersebut. 

Di atas disebutkan bahwa nama kristen adalah sebutan bagi 

orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang 

datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. 

Dengan demikian dipahami bahwa agama Kristen adalah 

kehidupan bersama religius yang berpusat karya 

penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. 

Keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus oleh 

orang Kristen dipahami sebagai anugerah atau pemberian Allah 

(Sola Gratia) bukan karena usaha atau karena kebaikan 

manusia. Inilah yang menjadi ke-khas-an agama Kristen, dan 

ke-khas-an inilah yang menjadi dasar hidup dan aktifitas serta 

ibadah orang Kristen. 

            


