
Tabel 3.84.b. Agama Kristen Protestan II 

1. Nama Mata Ajar Agama Kristen Protestan II 

2. Kode Mata Ajar AGP401 

3. Beban studi 2 sks 

4. Semester VII 

5. Prasyarat Agama Kristen Protestan I 

6. Capaian Pembelajaran 

yang dibebankan pada 

mata kuliah ini 

Mahasiswa mampu menerapkan / mengimplementasikan 

pemahaman tentang pokok-pokok ajaran iman kristen dalam pola 

pikir, sikap dan perilaku baik secara vertikal kepada tuhan maupun 

horisontal dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat sesuai dengan keilmuan dan profesinya masing-

masing sehingga mampu berperan serta dalam mengatasi 

problema-problema terkait dengan keilmuan dan profesinya 

tersebut secara bijaksana dan bertanggung jawab 

7  Deskripsi Mata 

Ajaran/Silabus 

Kuliah agama kristen II ini disajikan melalui ceramah 

menggunakan media pembelajaran yang dirangkai dengan 

diskusi/sharing dan studi pasus (problem based learning) untuk 

mengupas materi permasalahan yang berkaitan dengan etika moral 

berdasarkan ajaran iman kristen dan implementasinya dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. ada 4 pokok 

bahasan yang menjadi bahan pembelajaran, yaitu (1) jati diri dan 

integritas pribadi (2) kepemimpinan (3) etika sosial (4) etika 

keilmuan dan profesi, yang diajarkan ke dalam sub pokok bahasan 

atau topik-topik berikut : (1) pengenalan karakter pribadi sendiri 

dan orang lain (2) nilai-nilai kehidupan iman kristiani (3) 

implementasi nilai-nilai kehidupan iman kristiani dalam 

menghadapi budaya global (4) kecerdasan emosional, sosial dan 

spiritual (5) kepemimpinan dan komunikasi yang efektif (6) etika 

relasi interpersonal (7) etika keluarga (8) etika kristen,. 

8. Atribut Softskill Logis, disiplin, komunikasi, percaya diri dan etika 

9. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi, latihan dan tugas 

10. Media Pembelajaran LCD, papan tulis, hand-out 

11. Penilaian Hasil Belajar Tugas (20%), UTS (20%), UAS (20%) dan laporan (40%) 

12. Dosen (PJMA & 

Anggota) 

Tim MKWU 

13. Referensi Wajib a. LAI, 1990, Alkitab Terjemahan baru, Lembaga Al-kitab, 

Indonesia, Jakarta 

b. Geisler, N.L., 2010, etika kristen:pilihan dan isu kontemporer, 

edisi 2, literatur SAAT, malang 

c. youth for christ/usa (Ed.), 1987, penerangan praktis pola hidup 

kristen. tyndale publisher, wheaton, illinois USA, hak cipta 

terjemahan indonesia : yayasan gandum mas, cetakan ke lima, 

2002. 

d. verkuyl, J., 1997, etika kristen : bagian umum, terjemahan oleh 

soegiarto. 

 

 


