
 

32. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA 
KRISTEN DAN BUDI PEKERTI SMP 

 

KELAS: VII 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan 
sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) 

1. menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

2. menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleran, gotong royong), santun, 
percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 menerima bahwa hanya Allah yang 
dapat mengampuni dan 
menyelamatkan manusia di dalam 
Yesus Kristus 

2.1 bersedia  mengampuni orang lain 

 

1.2 mengakui bahwa pemeliharaan Allah 
dan keselamatan berlaku bagi 
seluruh ciptaan termasuk alam 

2.2 turut bertanggung jawab 
memelihara alam  

1.3 menghayati nilai-nilai kristiani 
mengacu pada Alkitab 

2.3 berperilaku yang sesuai dengan 
nilai-nilai kristiani mengacu pada 
Alkitab  

1.4 menghayati sikap rendah hati, peduli 
dan solidaritas terhadap sesama 
mengacu pada Alkitab 

2.4 bersikap rendah hati,  peduli dan 
solidaritas terhadap sesama 
mengacu pada Alkitab 

1.5 menerima  disiplin sebagai wujud 
ketaatan pada Firman Allah 

2.5 menunjukkan sikap disiplin sebagai 
wujud ketaatan pada firman Tuhan 

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

4. mencoba, mengolah, dan menyaji 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami  bahwa Allah 
mengampuni  dan menyelamatkan 
manusia di dalam  Yesus Kristus 

4.1 membuat karya yang menunjukkan 
kesanggupan mengampuni diri 
sendiri dan sesama 

3.2 mencari fakta yang berkaitan dengan 
pemeliharaan Allah terus 
berlangsung bagi manusia dan alam 

4.2 melakukan berbagai aktivitas  yang 
menunjukkan keterlibatan aktif 
dalam memelihara alam dan 
lingkungan hidup 

3.3  menganalisis nilai-nilai  Kristiani 
yang terdapat dalam Alkitab 

4.3 membuat karya yang berkaitan 
dengan praktik hidup yang 
mencerminkan nilai-nilai kristiani  

3.4  menganalisis sikap rendah hati, 
peduli dan solidaritas terhadap 
sesama mengacu pada Alkitab 

4.4 membuat proyek yang berkaitan 
dengan  sikap rendah hati, peduli, 
dan solidaritas 

3.5  memahami  manfaat disiplin bagi 
remaja Kristen 

4.5 membuat program dalam periode 
tertentu yang menunjukkan disiplin 
sebagai wujud ketaatan pada firman 
Allah 
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KELAS: VIII 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan 
sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) 

1. menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

2. menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleran, gotong royong), santun, 
percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 mensyukuri makna hidup beriman 
dan berpengharapan 

2.1 menunjukkan sikap hidup beriman 
dan berpengharapan  

1.2 menghayati peran Roh Kudus dalam 
proses hidup beriman 

2.2 mempraktikkan sikap hidup 
beriman yang dipimpin Roh Kudus 

1.3 mensyukuri hidup sebagai orang 
beriman sesuai dengan teladan Yesus 

2.3 menunjukkan sikap hidup  orang 
beriman sesuai dengan teladan 
Yesus 

1.4 menghayati ibadah, doa, dan 
membaca Alkitab sebagai wujud 
hidup orang beriman 

2.4 bersikap setia dalam ibadah, doa, 
dan membaca Alkitab sebagai wujud 
hidup orang beriman 

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

4. mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami arti sikap hidup beriman 
dan berpengharapan  

4.1 menyajikan karya yang berkaitan 
dengan cara hidup beriman dan 
berpengharapan dalam bentuk 
tindakan nyata 

3.2 menganalisis peran Roh Kudus 
dalam hidup orang beriman 

4.2 menyajikan berbagai contoh cara 
hidup orang beriman yang dipimpin 
Roh Kudus 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.3 memahami makna  hidup beriman 
sesuai dengan teladan Yesus 

4.3 membuat karya yang berkaitan 
dengan sikap hidup sebagai orang 
beriman sesuai dengan teladan 
Yesus 

3.4 menerapkan  kesetiaan dalam 
beribadah, berdoa dan membaca 
Alkitab  sebagai wujud hidup orang 
beriman 

4.4 melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan kesetiaan dalam beribadah, 
berdoa dan membaca Alkitab  
sebagai wujud hidup orang beriman 
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KELAS: IX 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan 
sebagai berikut, yaitu siswa mampu: 

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) 

1. menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

2. menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleran, gotong royong), santun, 
percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 menghayati karya Allah dalam 
pertumbuhan gereja 

2.1 menunjukkan sikap menghargai  
karya Allah dalam pertumbuhan 
gereja 

1.2 mensyukuri karya Allah melalui 
perubahan-perubahan baru yang 
dihadirkan gereja di tengah-tengah 
dunia 

2.2 bersikap sebagai orang yang percaya 
pada karya Allah melalui 
perubahan-perubahan baru yang 
dihadirkan gereja di tengah-tengah 
dunia 

1.3 mensyukuri teladan Yesus Kristus 
dalam hal berkarya bagi manusia 
dan dunia secara keseluruhan 

2.3 meneladani Yesus Kristus dalam hal 
berkarya bagi sesama dan dunia 

1.4 menerima berbagai bentuk pelayanan 
gereja di tengah masyarakat pada 
masa kini 

2.4 menunjukkan tanggung jawab 
terhadap berbagai bentuk pelayanan 
gereja di tengah masyarakat pada 
masa kini 

1.5 menerima perannya sebagai anggota 
gereja dan masyarakat 

2.5 menunjukkan perilaku bertanggung 
jawab terhadap perannya sebagai 
anggota  gereja dan masyarakat 

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 

4. mengolah, menyaji, dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami karya Allah dalam 
pertumbuhan gereja  

4.1 menelaah karya Allah dalam 
pertumbuhan gereja 

3.2 menganalisis karya Allah melalui 
perubahan-perubahan baru yang 
dihadirkan gereja di tengah-tengah 
dunia 

4.2 membuat refleksi mengenai karya 
Allah  melalui perubahan-
perubahan baru yang dihadirkan 
gereja di tengah-tengah dunia 

3.3  menerapkan teladan Yesus Kristus  
dalam hal berkarya bagi sesama dan 
dunia 

4.3 membuat karya yang berkaitan 
dengan menerapkan teladan Yesus 
Kristus  dalam hal berkarya bagi 
sesama dan dunia 

3.4 mengkritisi bentuk pelayanan gereja 
di tengah masyarakat pada masa kini 

4.4 membuat karya tentang berbagai 
bentuk pelayanan gereja di tengah 
masyarakat pada masa kini 

3.5 memahami tindakan konkrit yang 
dilakukan dalam mewujudkan 
perannya sebagai anggota gereja dan 
masyarakat 

4.5 membuat proyek yang berkaitan 
dengan berperan aktif sebagai 
anggota gereja dan masyarakat 

 


