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ISMUDIATI PURI HANDAYANI 

 
MUHAMMAD RAMDLAN 

KIROM 

Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CP-PRODI DI MK          Mahasiswa: 

 

CP-MK Mahasiswa: 

 

Mampu menjelaskan setiap materi serta menganalisis kasus-kasus yang ada di sekitarnya berdasarkan fakta Alkitabiahnya 

 

Diskripsi Singkat MK Mata Kuliah Pendidikan Agama dan Etika Kristen ini bertujuan untuk pembentukan karakter para mahasiswa, agar menjadi 

“generasi anak panah Tuhan” yang tidak sekedar ada di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa ini. Tapi 

juga berada dan berdampak bagi sesama dan sekitarnya. 

(Protestant Education and Ethics purpose to build character of students, in order to become a "God's dart generation" who 

does not just exist in family, church, public and the nation, but also being in and impacting around them.) 

Pustaka (Referensi)   

 

Pendukung :  

 



Media Pembelajaran  Hardware : 

Office Application, Photo Shop/Corel Draw PC with internet connections & LCD Projector 

Team Teaching  

Matakuliah Syarat  

 
 
 

minggu ke 
Kemampuan Akhir 

Sesuai tahapan belajar 
(CP-MK) 

Materi 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

 

Assesment 

Indikator Bentuk Bobot 

1,2 Mahasiswa tidak hanya mengenal konsep tersebut 

tetapi dapat menjelaskannya secara Alkitabiah, 

sehingga iman mereka kepada Yesus Kristus yang 

adalah TUHAN benar-benar mendasar. Artinya 

mereka tidak lagi sekedar orang yang percaya tetapi 

benar-benar menjadi seorang "pengikut Yesus" yang 

mengenal DIA secara pribadi 

Tritunggal 

 

Ceramah dan diskusi 

 

 
 

 

3 Mahasiswa dapat menjelaskan secara Alkitabiah arti 

"segambar dengan Allah" sehingga dia dapat hidup 

dalam penghargaan akan dirinya sendiri. Hal yang 

kemudian akan membawanya berdiri sebagai "mitra 

kerja Allah" untuk memelihara bumi & seisinya ini, 

sesuai dengan maksud & tujuan Allah sejak semula 

kala menciptakan manusia itu 

Manusia Ceramah  dan diskusi 

 
 

 



4 
Mahasiswa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, 

satu-satunya "jalan, kebenaran & hidup" sebab hanya 

oleh Dia-lah manusia beroleh keselamatan & hidup 

yang kekal, sekarang maupun nanti 

Keselamatan Presentasi dan diskusi 

kelompok 

Ketepatan penjelasan dan 

pemahaman akan konsep 

keselamatan serta keinginan 

untuk memberitakan tentang 

keselamatan itu kepada orang 

lain 

 

10 % 

5 Mahasiswa mengerti arti "IMAN" yang sesungguhnya. 

Sebuah kata yang tidak hanya memiliki arti "percaya" 

tetapi kata yang dapat membawa manusia kepada 

sebuah perjalanan hati melampaui apa yang dapat 

dipikirkan & dilakukan oleh manusia itu sendiri. Iman 

kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat yang akan 

membawa manusia tidak hanya kepada sebuah 

"kepercayaan" semata tetapi iman yang akan 

membawa manusia kepada sebuah kehidupan yang 

"benar-benar hidup". Kehidupan yang berdampak 

bagi bumi & seisinya ini. 

Iman Ceramah dan Diskusi 

 
 

 

6 
 

Mahasiswa mengerti arti "dosa" yang tidak sekedar 

pelanggaran akan kesepuluh Hukum Taurat, sebab 

dosa adalah "segala sesuatu yang tidak tepat pada 

sasaran Allah". Mengetahui kebenaran tersebut akan 

membawa manusia kepada sebuah kehidupan yang 

tidak lagi sekedar beragama maupun berhubungan 

dengan Yang Mahakuasa tetapi juga berhubungan 

dengan sesamanya. Sebab hubungan kepada Allah 

teraplikasi dalam hubungan kepada sesama. 

Dosa Ceramah dan Diskusi 

Pribadi 

Ketepatan penjelasan dan 

pemahaman yang benar akan 

konsep dosa serta keberanian 

mengakui dosa-dosanya. 

 

10  % 

 

7 Mahasiswa mengerti arti pertobatan yang tidak 

sekedar "berbalik" tetapi sebuah keputusan berhenti, 

berbalik lalu bergerak ke arah yang benar-benar 

Pertobatan Ceramah, dan Diskusi 

 
  



berbeda dari sebelumnya. Pertobatan yang berasal 

dari perubahan akal budi, seperti Metamorfosis yang 

dialami ulat hingga akhirnya menjadi seekor kupu-

kupu yang cantik. Pertobatan yang akan membawa 

manusia kepada sebuah kehidupan yang telah lahir 

baru baik dalam tujuan maupun gaya hidupnya 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  

8 

Mahasiswa mengetahui bahwa Kasih bukanlah 

sebuah slogan maupun defenisi, sebab kasih adalah 

Allah & Allah adalah Kasih. Kasih bukanlah sekedar 

sebuah kata tetapi Pribadi Allah yang Hidup. 

Mengetahui hal itu akan membawa manusia hidup 

dalam kasih yang sebenar-benarnya, baik dalam 

hubungan di antara anggota keluarga, teman ataupun 

sahabat bahkan dalam hubungan khusus antara 

seorang pria dengan seorang perempuan. Kasih itu 

mulia & terhormat. Hal yang juga akan membawa 

manusia dalam kemuliaan & kehormatan ketika 

memiliki & menghidupinya 

Kasih Ceramah dan Diskusi 

 

  

9-10 

Mahasiswa mengerti bahwa keselamatan yang telah 

diberikan oleh Yesus melalui kematianNya di kayu 

salib bukanlah sebuah "SIM" untuk hidup tanpa 

aturan. Sebab justru di dalam keselamatan itu 

manusia "diikat" dalam aturan yang baru yaitu 

"aturan Kasih". Hal yang akan menjadi petunjuk dalam 

setiap langkah manusia. Sebab ketika di dunia ini ada 

begitu banyak peraturan maupun norma, hidup baru 

Etika Presentasi Kelompok 

dan Diskusi 

Ketepatan penjelasan dan 

pemahaman tentang etika 

Kristen dan kemampuannya 

menganalisa kasus-kasus yang 

ada di sekitarnya dari sudut 

etika Kristen. 

30 %  



yang dibawa oleh Yesus benar-benar adalah sebuah 

kehidupan yang terikat kepada aturan sorgawi. 

Mengenal dasar-dasar Etika Kristen baik secara umum 

maupun secara khusus (Sexualitas, Bisnis, dsb) akan 

membawa langkah kaki manusia hidup dimotivasi 

oleh satu hal saja "kemuliaan bagi Allah" 

11 

Mahasiswa mengetahui bahwa sebagai orang-orang 

yang telah dimerdekakan oleh Yesus, kemerdekaan 

itu bukanlah alasan untuk hidup dalam kegelapan & 

memakai kemerdekaannya untuk menyelubungi 

kejahatan-kejahatannya. Sebaliknya kemerdekaan 

yang telah Yesus berikan adalah dasar untuk benar-

benar hidup seperti yang Yesus kehendaki, sehingga 

manusia hidup bukan lagi hanya di perkara-perkara 

"ini boleh & itu tidak boleh". Tetapi hidup dalam 

dimensi "apakah semua yang boleh itu BERGUNA & 

MEMBANGUN?" -diri sendiri maupun  orang lain- 

Pergaulan Pra-

Nikah 
Presentasi Kelompok 

dan Diskusi 

Ketepatan penjelasan dan 

kesadaran akan pergaulan yang 

dijalani serta keberanian 

mengambil komitmen pribadi 

untuk menjadi berbeda dari 

dunia di sekitarnya. 

20 %  

       

12 

Mahasiswa mengerti arti "Pornografi" , penyebab & 

akibat yang ditimbulkannya ketika dirinya tidak dapat 

mengambil keputusan berkata "tidak" terhadap hal 

tersebut. 

Pornografi Ceramah dan Makalah 

Pribadi 

Ketepatan penjelasan dan 

pemahaman akan bahaya 

pornografi dan komitmen 

pribadi untuk menjadi bijak 

dalam mempergunakan akses 

internet. 

10 %  

13-14 
Mahasiswa mengerti arti "Okultisme" dan segala 

aktifitas yang terkait dengan hal tersebut, serta 

akibatnya. Sehingga sebagai manusia yang telah 

Okultisme Presentasi Kelompok 

dan Diskusi 

Ketetapan penjelasan dan 

pemahaman akan bahaya 

okultisme dan komitmen 

pribadi untuk melepaskannya 

serta tidak terlibat di dalamnya 

20 %  



diselamatkan, kehidupannya benar-benar hanya 

bersandar kepada Allah saja 

UJIAN AKHIR SEMETER (UAS)  

 


