
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
Sekolah : SMPN 1 MEJAYAN 

Pelajaran: Pendidikan Agama Kristen & Budi 

Pekerti 

Kls/Sem : VII / Genap 

KD : 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 

Materi Pel. 12 : Hati Nurani : 

Memilih yang Benar 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 x 30 menit) 

 

Tujuan Pembelajaran 
 

Peserta didik dapat menghayati arti sikap rendah hati mengacu pada Kitab 1 Petrus 5:5, mampu membuat 
keputusan 
yang benar menurut hati nurani, mampu menceritakan peran hati nurani bagi remaja, mampu mempraktikkan 

cara mengambil keputusan yang benar melalui kegiatan role play 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan: 

• Doa pembukaan & menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan saat ini. 

• Menyampaikan apersepsi tentang hati nurani dan penerapannya. 

 

Inti :  
Guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan metode pembelajaran 

sesuai kompetensi dasar sehingga tujuan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dapat dicapai. 
 
Pertemuan 1 

• Guru mengajak peserta didik mengamati kitab 1 Samuel 20 
• Mengeksplorasi latar belakang 1 Samuel 20 dan kaitannnya dengan hati nurani. 
• Mendefinisikan arti hati nurani dan kaitannya dengan moral serta kesadaran pribadi. 
• Menemukan pentingnya peran hati nurani dalam memutuskan suatu pilihan. 
• Merumuskan strategi bagaimana membangun akal sehat dan hati nurani yang sehat dalam mengambil 

keputusan. 
• Menuliskan pengalaman dalam mengambil keputusan yang baik, benar dan tepat sesuai kehendak Tuhan. 
• Berdoa dan menuliskan refleksi tentang pentingnya hati nurani dalam memutuskan suatu pilihan menurut I 

Samuel 20. 
 

 

    Penutup : 

 
• Guru memberikan rangkuman dan menyimpulkan materi. 
• Doa penutup. 

 
   Penilaian   

Pengetahuan 

Penilaian Pengetahuan melalui soal pilihan 

ganda dan esai dalam memahami dan 

menerapkan kerendahan hati sesuai dengan 

instrumen dan rubrik penilaian 

pengetahuan 

Keterampilan 

Penilaian Keterampilan melalui unjuk kerja 

langsung atau simulasi dalam memahami 

dan menerapkan kerendahan hati sesuai 

dengan instrumen dan lembar ceklis 

penilaian keterampilan. 

Sikap 

Penilaian Sikap melalui pengamatan 

prilaku sikap spiritual dan sikap sosial 

dalam memahami sikap kerendahan hati 

sesuai dengan instrument penilaian sikap 

(kerja sama, kejujuran, disiplin, dan 
tanggung jawab) 

 

Mengetahui Mejayan, 02 Januari 2021 

Kepala Sekolah Guru PAK  
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