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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN 

BUDI PEKERTI SMP/MTs 
 

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 Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa Allah Swt. akan 
meninggikan derajat orang yang 
beriman dan berilmu 

2.1 Menunjukkan perilaku semangat 
menuntut ilmu sebagai implementasi 
Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-
Rahman /55: 33 dan Hadis terkait 

1.2 Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa Allah Swt. mencintai 
orang-orang yang ikhlas, sabar, dan 
pemaaf 

2.2 Menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, 
dan pemaaf sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. an- Nisa/4: 146, Q.S. 
al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali 
Imran/3: 134, dan Hadis terkait 

1.3 Meyakini bahwa Allah Swt. Maha 
Mengetahui, Maha Waspada, Maha 
Mendengar, dan Maha Melihat 

2.3 Menunjukkan perilaku percaya diri, 
tekun, teliti, dan kerja keras sebagai 
implementasi makna al- ’Alim, al- 
Khabir, as-Sami’, dan al- Bashir 

1.4 Meriman kepada malaikat-malaikat 
Allah Swt. 

2.4 Menunjukkan perilaku disiplin sebagai 
cerminan makna iman kepada malaikat 

1.5 Meyakini bahwa jujur, amanah, dan 
istiqamah adalah perintah agama 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, amanah, 
dan istiqamah dalam kehidupan sehari-
hari 

1.6 Menyakini bahwa hormat dan patuh 
kepada orang tua dan guru, dan 
berempati terhadap sesama adalah 
perintah agama 

2.6 Menunjukkan perilaku hormat dan 
patuh kepada orang tua dan guru, dan 
berempati terhadap sesama dalam 
kehidupan sehari-hari 
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1.7 Menghayati ajaran bersuci dari hadas 
kecil dan hadas besar berdasarkan 
syariat Islam 

2.7 Menunjukkan perilaku hidup bersih 
sebagai wujud ketentuan bersuci dari 
hadas besar berdasarkan ketentuan 
syari’at Islam 

1.8 Menunaikan salat wajib berjamaah 
sebagai implementasi pemahaman 
rukun Islam 

2.8 Menunjukkan perilaku demokratis 
sebagai implementasi pelaksanaan salat 
berjemaah 

1.9 Menunaikan salat Jumat sebagai 
implementasi pemahaman ketaatan 
beribadah 

2.9 Menunjukkan perilaku peduli terhadap 
sesama dan lingkungan sebagai 
implementasi pelaksanaan salat Jumat 

1.10 Menunaikan salat jamak qasar 
ketika bepergian jauh (musafir) 
sebagai implementasi pemahaman 
ketaatan beribadah 

2.10 Menunjukkan perilaku disiplin sebagai 
implementasi pelaksanaan salat jamak 
qasar 

1.11 Menghayati perjuangan Nabi 
Muhammad saw 

2.11 Meneladani perjuangan Nabi 
Muhammad saw 

1.12 Menghayati perjuangan dan 
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun 
sebagai penerus perjuangan Nabi 
Muhammad saw. dalam menegakkan 
risalah Allah Swt. 

2.12 Meneladani perilaku terpuji al- Khulafa 
al-Rasyidun 

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 makna Q.S. al- Mujadilah 
/58: 11, Q.S. ar-Rahman/55: 33 dan 
Hadis terkait tentang menuntut ilmu 

4.1.1. Membaca Q.S. al-Mujadilah /58: 11 
dan Q.S. ar-Rahman /55: 33 dengan 
tartil 

4.1.2. Menunjukkan hafalan Q.S. al- 
Mujadilah /58: 11, Q.S. ar-Rahman 
/55: 33 dan Hadis terkait dengan 
lancar 

4.1.3 Menyajikan keterkaitan semangat 
menuntut ilmu dengan pesan Q.S. al-
Mujadilah /58: 1 dan Q.S. ar- 
Rahman /55: 33 

3.2 Memahami makna Q.S. an-Nisa/4: 
146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. 
Ali Imran/3: 134 serta Hadis terkait 
tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf 

4.1.1 Membaca Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. 
al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali 
Imran/3: 134 dengan tartil 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. an- 
Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, 
dan Q.S. Ali Imrān/3: 134 serta Hadis 
terkait dengan lancer 

4.1.3 Menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, 
dan pemaaf  dengan pesan Q.S. an-
Nisa/4: 146, Q.S. al- Baqarah/2: 153, 
dan Q.S. Ali Imran/3: 134 

3.3 Memahami makna al-Asma‘u al- 
Husna: al-’Alim, al-Khabir, as-Sami’, 
dan al-Bashir 

4.3 Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan orang yang meneladani 
al-Asma’u al-Husna: al- ’Alim, al-Khabir, 
as- Sami’, dan al- Bashir 

3.4  Memahami makna iman kepada 
malaikat berdasarkan dalil naqli 

4.4 Menyajikan contoh perilaku yang 
mencerminkan iman kepada malaikat 
Allah Swt. 

3.5 Memahami makna perilaku jujur, 
amanah, dan istiqamah 

4.5 Menyajikan makna perilaku jujur, 
amanah, dan istiqamah 

3.6 Memahami makna hormat dan patuh 
kepada kedua orang tua dan guru, 
dan empati terhadap sesama 

4.6 Menyajikan makna hormat dan patuh 
kepada orang tua dan guru, dan empati 
terhadap sesama 

3.7 Memahami ketentuan bersuci dari 
hadas besar berdasarkan ketentuan 
syari’at Islam 

4.7  Menyajikan cara bersuci dari hadas 
besar 

3.8 Memahami ketentuan salat berjemaah 4.8 Mempraktikkan salat berjamaah 

3.9 Memahami ketentuan salat Jumat 4.9 Mempraktikkan salat Jumat 

3.10. Memahami ketentuan salat jamak 
qasar 

4.10 Mempraktikkan salat jamak dan qasar 

3.11. Memahami sejarah perjuangan Nabi 4.11 Menyajikan strategi perjuangan yang 
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Muhammad saw dilakukan Nabi Muhammad saw 

3.12. Memahami sejarah perjuangan dan 
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun 

4.12 Menyajikan strategi perjuangan dan 
kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun 
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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 Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa rendah hati, hemat, 
dan hidup sederhana adalah perintah 
agama 

2.1 Menunjukkan perilaku rendah hati, 
hemat, dan hidup sederhana sebagai 
implementasi pemahaman 

Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al- Isra’/17: 26-
27 dan Hadis terkait 

1.2 Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa Allah memerintahkan 
untuk mengonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan bergizi 

2.2 Terbiasa mengonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan bergizi dalam 
kehidupan sehari- hari sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. an-
Nahl/16: 114 dan Hadis terkait 

1.3 Beriman kepada kitab-kitab suci yang 
diturunkan Allah Swt. 

2.3 Menunjukkan perilaku toleran sebagai 
implementasi beriman kepada kitab-
kitab Allah Swt. 

1.4 Beriman kepada Rasul Allah Swt. 2.4 Menunjukkan perilaku amanah sebagai 
implementasi iman kepada Rasul Allah 
Swt. 

1.5 Meyakini bahwa minuman keras, judi, 
dan pertengkaran adalah dilarang oleh 
Allah Swt. 

2.5 Menunjukkan perilaku menghindari 
minuman keras, judi, dan 
pertengkaran dalam kehidupan sehari-
hari 

1.6 Meyakini bahwa beramal saleh dan 
berbaik sangka adalah ajaran pokok 
agama 

2.6 Memiliki sikap gemar beramal saleh 
dan berbaik sangka kepada sesama 

1.7 Melaksanakan salat sunah berjamaah 
dan munfarid sebagai perintah agama 

2.7 Menunjukkan perilaku peduli dan 
gotong royong sebagai implementasi 
pemahaman salat sunah berjamaah 
dan munfarid 

1.8 Melaksanakan sujud syukur, sujud 
tilawah, dan sujud sahwi sebagai 
perintah agama 

2.8 Menunjukkan perilaku tertib sebagai 
implementasi dari sujud syukur, sujud 
tilawah, dan sujud sahwi 
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1.9 Menjalankan puasa wajib dan sunah 
sebagai perintah agama 

2.9 Menunjukkan perilaku empati sebagai 
implementasi puasa wajib dan sunah 

1.10 Meyakini ketentuan makanan dan 
minuman yang halal dan haram 
berdasarkan al-Qur’an dan Hadis 

2.10 Menunjukkan perilaku hidup sehat 
dengan mengonsumsi makanan dan 
minuman halal 

1.11 Meyakini bahwa pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa Bani Umayah 
sebagai bukti nyata agama Islam 
dilaksanakan dengan benar 

2.11  Menunjukkan perilaku tekun sebagai 
implementasi dalam meneladani 
ilmuwan pada masa Bani Umayyah 

1.12 Meyakini bahwa pertumbuhan ilmu 
pengetahuan pada masa Abbasiyah 
sebagai bukti nyata agama Islam 
dilaksanakan dengan benar 

2.12. Menunjukkan perilaku gemar 
membaca sebagai implementasi dalam 
meneladani ilmuwan pada masa 
Abbasiyah 

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 Q.S. al-Furqan/25: 63, 

Q.S. al-Isra’/17: 26-27 dan Hadis terkait 
tentang rendah hati, hemat, dan hidup 
sederhana 

4.1.1 Membaca Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. 
al-Isra’/17: 26-27 dengan tartil 

4.1.2. Menunjukkan hafalan Q.S. al- 
Furqan/25: 63, Q.S. Al-Isra’/17: 26-27 
serta Hadis terkait dengan lancer 

4.1.3. Menyajikan keterkaitan rendah hati, 
hemat, dan hidup sederhana dengan 
pesan Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-
Isra’/17: 26-27 

3.2 Memahami Q.S. an-Nahl/16: 114 dan 
Hadis terkait tentang mengonsumsi 
makanan dan minuman yang halal dan 
bergizi dalam kehidupan sehari-hari 

4.2.1. Membaca Q.S. an-Nahl/16: 114 
terkait dengan tartil 

4.2.2. Menunjukkan hafalan Q.S. an- 

Nahl/16: 114 serta Hadis terkait 
dengan lancar 

 4.2.3. Menyajikan keterkaitan 
mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal dan bergizi dalam kehidupan 
sehari-hari dengan pesan Q.S. an-
Nahl/16: 114 
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3.3 Memahami makna beriman kepada 
Kitab-kitab Allah Swt. 

4.3. Menyajikan dalil naqli tentang beriman 
kepada Kitab-kitab Allah Swt. 

3.4 Memahami makna beriman kepada 
Rasul Allah Swt. 

4.4. Menyajikan dalil naqli tentang iman 
kepada Rasul Allah Swt. 

3.5 Memahami bahaya mengonsumsi 
minuman keras, judi, dan 
pertengkaran 

4.5. Menyajikan dampak bahaya 
mengomsumsi minuman keras, judi, 
dan pertengkaran 

3.6 Memahami makna perilaku gemar 
beramal saleh dan berbaik sangka 
kepada sesama 

4.6. Menyajikan contoh perilaku gemar 
beramal saleh dan berbaik sangka 
kepada sesama 

3.7 Memahami tata cara salat sunah 
berjemaah dan munfarid 

4.7. Mempraktikkan salat sunah berjamaah 
dan munfarid 

3.8.Memahami tata cara sujud syukur, 
sujud sahwi, dan sujud tilawah 

4.8. Mempraktikkan sujud syukur, sujud 
sahwi, dan sujud tilawah 

3.9 Memahami tata cara puasa wajib dan 
sunah 

4.9. Menyajikan hikmah pelaksanaan 
puasa wajib dan puasa sunah 

3.10 Memahami ketentuan makanan dan 
minuman yang halal dan haram 
berdasarkan al-Qur’an dan Hadis 

4.10. Menyajikan hikmah mengonsumsi 
makanan yang halal dan bergizi sesuai 
ketentuan dengan al-Qur’an dan Hadis 

3.11 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan masa Bani Umayah 

4.11. Menyajikan rangkaian sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan pada 
masa Bani Umayah 

3.12 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu 
pengetahuan masa Abbasiyah 

4.12. Menyajikan rangkaian sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan pada 
masa Abbasiyah 
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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. Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan 
tawakal adalah perintah agama 

2.1. Menunjukkan perilaku optimis, 
ikhtiar, dan tawakal sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. az- 
Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-
42, Q.S. Ali Imran/3: 159 dan Hadis 
terkait 

1.2. Terbiasa membaca al-Qur’an dengan 
meyakini bahwa toleransi dan 
menghargai perbedaan adalah 
perintah agama 

2.2. Menunjukkan perilaku toleran dan 
menghargai perbedaan dalam 
pergaulan di sekolah dan masyarakat 
sebagai implementasi pemahaman 
Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan Hadis 
terkait 

1.3. Beriman kepada hari akhir 2.3. Menunjukkan perilaku mawas diri 
sebagai implementasi pemahaman 
iman kepada hari akhir 

1.4. Beriman kepada qadha dan qadar 2.4. Menunjukkan perilaku tawakal 
kepada Allah SWT sebagai 
implementasi pemahaman iman 
kepada qadha dan qadar 

1.5. Meyakini bahwa berbakti dan taat 
tata krama, sopan santun, dan rasa 
malu adalah ajaran pokok agama 

2.5. Menunjukkan perilaku tata krama, 
sopan santun, dan rasa malu 

1.6. Melaksanakan zakat sesuai dengan 

ketentuan syari’at Islam 

2.6. Menunjukkan perilaku taat dan 
peduli sebagai hikmah dari ketentuan 
zakat 

1.7. Meyakini bahwa ibadah haji dan 
umrah adalah perintah Allah Swt. 

2.7. Menunjukkan perilaku menjaga 
solidaritas umat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
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1.8. Menjalankan ketentuan syariat Islam 
dalam penyembelihan hewan qurban 
dan aqiqah 

2.8. Menunjukkan perilaku peduli 
terhadap lingkungan sebagai 
implementasi pemahaman ajaran 
penyembelihan hewan qurban dan 
aqiqah 

1.9. Meyakini bahwa berkembangnya 
Islam di Nusantara sebagai bukti 
Islam rahmatan lil-al-‘alamin 

2.9. Menunjukkan perilaku cinta tanah 
air sebagai implementasi 
mempelajari sejarah perkembangan 
Islam di Nusantara 

1.10. Meyakini bahwa tradisi Islam 
Nusantara sebagai bukti ajaran Islam 
dapat mengakomodir nilai- nilai sosial 
budaya masyarakat 

2.10. Menunjukkan perilaku peduli 
lingkungan sebagai implementasi 
mempelajari sejarah tradisi Islam 
Nusantara 

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 Q.S. az-Zumar/39: 53, 

Q.S. an-Najm/53: 39-42, Q.S. Ali 
Imrān/3: 159 tentang optimis, 
ikhtiar, dan tawakal serta Hadis 
terkait 

4.1.1. Membaca Q.S. az-Zumar/39: 53, 

Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan Q.S. Ali 
Imran/3: 159 dengan tartil 

4.1.2. Menunjukkan hafalan Q.S. az- 
Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39- 
42, Q.S. Ali Imran/3: 159 serta Hadis 
terkait dengan lancar 

4.1.3. Menyajikan keterkaitan optimis, 
ikhtiar, dan tawakal dengan pesan 

Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an- Najm/53: 
39-42, dan Q.S. Ali Imran/3: 159 

3.2. Memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 
tentang toleransi dan menghargai 
perbedaan dan Hadis terkait 

4.2.1. Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 
dengan tartil 

4.2.2. Menunjukkan hafalan Q.S. al- 
Hujurat/ 49: 13 serta Hadis terkait 
dengan lancar 

4.2.3. Menyajikan keterkaitan toleransi 
dan menghargai perbedaan dengan 
pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13 
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3.3. Memahami makna iman kepada Hari 
Akhir berdasarkan pengamatan 
terhadap dirinya, alam sekitar, dan 
makhluk ciptaannya 

4.3. Menyajikan dalil naqli yang 
menjelaskan gambaran kejadian hari 
akhir 

3.4. Memahami makna iman kepada 
Qadha dan Qadar berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya, alam 
sekitar dan makhluk ciptaan-Nya 

4.4. Menyajikan dalil naqli tentang adanya 
Qadha dan Qadar 

3.5. Memahami makna tata krama, sopan 
santun, dan rasa malu 

4.7. Menyajikan contoh perilaku tata 
krama, sopan-santun, dan rasa malu 

3.6. Memahami ketentuan zakat 4.8. Mempraktikkan ketentuan zakat 

3.7. Memahami ketentuan ibadah haji dan 
umrah 

4.9. Mempraktikkan manasik haji 

3.8. Memahami ketentuan penyembelihan 
hewan qurban dan aqiqah 

4.8. Memperagakan tata cara 
penyembelihan hewan qurban dan 
aqiqah 

3.9. Memahami sejarah perkembangan 
Islam di Nusantara 

4.9. Menyajikan rangkaian sejarah 
perkembangan Islam di Nusantara 

3.10. Memahami sejarah tradisi Islam 
Nusantara 

4.10. Menyajikan sejarah dan 
perkembangan tradisi Islam 
Nusantara 
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 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 

3.3 Memahami makna hidup beriman 
sesuai dengan teladan Yesus 

4.3 Membuat karya yang berkaitan dengan 
sikap hidup sebagai orang beriman 
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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 
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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA 

KATOLIK 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 Bersyukur karena dirinya diciptakan 
sebagai citra Allah yang sederajat yang 
memilik kemampuan dan keterbatasan 

2.1 Percaya diri sebagai citra Allah yang 
sederajat yang memiliki kemampuan 
dan keterbatasan 

1.2 Bersyukur atas peran keluarga, teman, 
Gereja dan masyarakat terhadap 
perkembangan dirinya 

2.2 Hormat dan kasih pada keluarga, 
teman,  Gereja dan masyarakat atas 
peran mereka terhadap perkembangan 
dirinya 

1.3  Beriman akan Yesus yang telah 
memberi teladan sifat dan sikap yang 
baik 

2.3  Jujur dalam meneladani berbagai sifat 
dan sikap Yesus Kristus 

 

1.4 Beriman akan Yesus Kristus yang 
memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan 
Allah 

2.4 Percaya diri dalam mewujudkan nilai-
nilai Kerajaan Allah yang diperjuangan 
Yesus Kristus 

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 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 



-255- 

 

 

3.1 Memahami pandangan Kristiani  
tentang keunikan manusia sebagai 
Citra Allah yang sederajat yang 
memiliki kemampuan dan keterbatasan 

4.1 Melakukan aktivitas yang 
mengungkapkan rasa syukur atas 
dirinya sebagai citra Allah yang 
sederajat yang memiliki kemampuan 
dan keterbatasan 

3.2 Memahami pandangan Kristiani tentang 
peran keluarga, teman, Gereja dan 
masyarakat terhadap  perkembangan 
dirinya 

4.2 Merencanakan berbagai aktivitas yang 
mengungkapkan rasa syukur atas 
peran keluarga, teman, Gereja dan 
masyarakat terhadap perkembangan 
dirinya 

3.3  Memahami berbagai sifat dan sikap 
Yesus Kristus yang patut diteladani 
seperti yang terungkap dalam Kitab 
Suci 

4.3 Merencanakan aktivitas/kegiatan 
sebagai perwujudan meneladan 
berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.4 Memahami nilai-nilai Kerajaan Allah 
yang diperjuangkan Yesus Kristus 
sebagai dasar untuk mengembangkan 
hidup bersama 

4.4 Melakukan aktivitas (misalnya 
menemukan dan menuliskan ayat-ayat 
Kitab Suci/menghias ayat Kitab 
Suci/membuat motto) yang 
berhubungan dengan nilai-nilai 
Kerajaan Allah sebagai dasar untuk 
mengembangkan hidup bersama 
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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 bersyukur atas kehadiran  Yesus 
Kristus yang mewartakan Kerajaan 
Allah melalui sabda dan tindakan 

 

2.1 bertanggung jawab mewujudkan 
pewartaan Kerajaan Allah melalui kata-
kata dan perbuatan 

 

1.2 bersyukur atas panggilan dan 
perutusan Yesus Kristus untuk 
mewartakan Kerajaan Allah 

2.2 bertanggung jawab dalam menanggapi 
panggilan dan perutusan Yesus Kristus 
untuk mewartakan Kerajaan Allah 

1.3 bersyukur pada Allah sebagai wujud 
penghayatan akan makna sengsara, 
wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus 

2.3 peduli pada sesama untuk mewujudkan 
makna sengsara, wafat, dan 
kebangkitan Yesus Kristus sebagai 
puncak pewartaanNya 

1.4  percaya akan Roh Kudus sebagai daya 
hidup Gereja 

2.4 santun dalam kehidupan menggereja 
sebagai wujud karya Roh Kudus 

1.5 bersyukur atas pelayanan Gereja 
sebagai persekutuan yang menjadi 
tanda dan sarana keselamatan bagi 
semua orang 

2.5 peduli mewujudkan pelayanan Gereja 
sebagai tanda dan sarana keselamatan 
bagi semua orang 

1.6 bersyukur atas sakramen inisiasi dalam 
hidup menggereja 

2.6 bertanggung jawab atas panggilan dan 
perutusan anggota Gereja sebagai 
konsekuensi menerima sakramen 
inisiasi 

1.7 bersyukur atas sakramen tobat dan 
sakramen pengurapan orang sakit 
sebagai tanda dan sara penyelamatan 
orang berdosa dan orang sakit 

2.7 bersikap peduli pada orang yang 
bertobat dan orang yang sakit  

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

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami Yesus Kristus sebagai Allah 
yang turun ke dunia untuk 
mewartakan Kerajaan Allah melalui 
sabda dan tindakan 

 

4.1 melakukan aktivitas (misalnya 
menceritakan 
pengalaman/refleksi/laporan 
pengalaman) yang berkaitan dengan 
keterlibatan dalam mewartakan 
Kerajaan Allah melalui kata-kata dan 
perbuatan 

3.2memahami panggilan dan perutusan 
Yesus Kristus kepada murid-murid-Nya 
pada zaman sekarang demi 
mewujudkan Kerajaan Allah 

 

4.2 melakukan aktivitas (misalnya 
membuat refleksi/membuat laporan) 
yang berkaitan dengan pengalaman 
meksanakan panggilan dan perutusan 
Yesus Kristus demi mewujudkan 
Kerajaan Allah 

3.3 memahami makna peristiwa sengsara, 
wafat dan kebangkitan Yesus Kristus 
sebagai puncak pewartaan-Nya 

 

4.3 melakukan aktivitas (misalnya 
membuat refleksi/menyusun 
doa/puisi/ibadat) yang berkaitan 
dengan makna peristiwa sengsara, 
wafat dan kebangkitan Yesus Kristus 
sebagai puncak pewartaanNya 

3.4 memahami peran Roh Kudus pada 
gereja perdana dan gereja masa kini 

 

4.4  melakukan aktivitas (misalnya 
menyusun doa/ puisi/ membuat 
refleksi/ibadat) yang berkaitan dengan 
peran Roh Kudus pada Gereja Perdana 
dan Gereja masa kini 

3.5 memahami makna gereja sebagai 
paguyuban yang melayani umat 
beriman sebagai tanda dan sarana 
keselamatan bagi semua orang 

 

4.5 melakukan aktivitas (misalnya aksi 
sosial/mengikuti kegiatan 
lingkungan/menyumbang 
dana/menyusun doa) untuk 
mewujudkan Gereja sebagai 

persekutuan yang menjadi tanda dan 
sarana keselamatan bagi semua orang 

3.6 memahami ajaran gereja tentang makna 
dan konsekuensi sakramen inisisasi 
dalam hidup menggereja 

 

4.6 melakukan aktivitas (misalnya 
mempraktikkan/ 
mendramatisasikan/membuat produk) 
yang berkaitan dengan tata cara 
penerimaan sakramen inisiasi 
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3.7 Memahami Gereja sebagai tanda dan 
sarana penyelamatan bagi orang 
berdosa dan orang sakit melalui 
sakramen Tobat dan sakramen 
Pengurapan orang sakit 

4.7 melakukan aktivitas (misalnya 
mengunjungi/ mendoakan/ menyusun 
doa) yang berkaitan dengan orang yang 
bertobat dan orang yang sakit 
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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. Bersyukur kepada Allah yang 
menyelamatkan sebagai wujud  
kehidupan beriman kristiani dalam 
Gereja Katolik. 

2.1. Bertanggung jawab dan peduli dalam 
praktik hidup beriman kristiani sebagai 
tanggapan atas karya Allah yang 
menyelamatkan. 

1.2.Bersyukur atas  hak dan kewajiban 
sebagai umat beriman kristiani dan 
sebagai anggota masyarakat. 

2.2. Bertanggung jawab dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban 
sebagai umat beriman kristiani dan 
sebagai anggota masyarakat 

1.3. Bersyukur atas keluhuran  martabat 
hidup manusia 

2.3. Santun dan peduli terhadap martabat 
luhur hidup manusia. 

1.4. Bersyukur pada Allah atas ajaranNya 
tentang  kejujuran dan keadilan  

2.4. Jujur dan adil dalam bertindak 

1.5. Bersyukur atas  keutuhan alam ciptaan  

 

2.5. Peduli dan Bertanggung jawab untuk 
memelihara keutuhan alam ciptaan. 

1.6. Bersyukur atas  persaudaraan sejati 
dengan penganut agama dan 
kepercayaan  lain 

2.6. Toleransi terhadap penganut agama 
dan kepercayaan lain 

1.7.Bersyukur atas Sakramen Perkawinan 
dan Sakramen Imamat 

 

2.7. Peduli pada Sakramen Perkawinan dan 
Sakramen Imamat sebagai panggilan 
hidup 
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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. 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 

3.1. Memahami karya Allah yang 
menyelamatkan dan praktik hidup 
beriman kristiani dalam Gereja Katolik. 

4.1. Melakukan aktivitas (misalnya 
mengucapkan doa syahadat/ 
menuliskan refleksi/ menyusun doa/ 
mengikuti kegiatan di lingkungan) yang 

berkaitan dengan praktik hidup 
beriman kristiani. 

3.2. Memahami  ajaran Gereja dan Kitab 
Suci tentang hak dan kewajiban umat 
beriman kristiani dan anggota 
masyarakat 

4.2. Melakukan aktivitas (misalnya 
membuat jurnal/ menuliskan refleksi/ 
merencanakan kegiatan) yang 
berkaitan dengan kegiatan dalam hidup 
menggereja dan masyarakat 

3.3. Memahami sikap dan pandangan 
Gereja tentang keluhuran  martabat 
hidup manusia 

4.3. Melakukan aktivitas (misalnya 
menyusun doa/ menuliskan refleksi/ 
membuat slogan/ membuat aksi) yang 
berkaitan dengan martabat luhur 
hidup manusia. 

3.4. Memahami ajaran Gereja tentang 
kejujuran dan keadilan 

4.4. Melakukan aktivitas (misalnya 
membuat motto/ menuliskan refleksi/ 
menyusun doa/ membuat kliping) yang 
berkaitan dengan kejujuran dan 
keadilan 

3.5. Memahami sikap dan pandangan 
Gereja atas berbagai keprihatinan 
tentang keutuhan alam ciptaan dan 
usaha yang dilakukan. 

4.5. Melakukan aktivitas (misaalnya 
menanam pohon/ membuat biopori/ 
membuat motto/ menuliskan refleksi) 
yang berkaitan dengan keutuhan alam 
ciptaan. 

3.6. Memahami  ajaran Gereja tentang 
persaudaraan sejati dengan penganut 

agama dan kepercayaan  lain 

4.6.Melakukan aktivitas( misalnya 
berkunjung ke rumah ibadah agama 

lain/ menuliskan refleksi/ melakukan 
wawancara pada tokoh agama) yang 
berkaitan dengan persaudaraan sejati 
dengan penganut agama dan 
kepercayaan  lain 
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3.7. Memahami Sakramen Perkawinan dan 
Sakramen imamat sebagai panggilan 
hidup 

4.7. Melakukan aktivitas (misalnya 
menyusun doa untuk imam/ 
menuliskan refleksi/ melakukan 
wawancara) yang berkaitan dengan 
sakramen perkawinan dan sakramen 
imamat 
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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA 

HINDU 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.    Menghayati mantra guru puja setiap 
memulai belajar Veda 

 2.1.   Menunjukkan sikap percaya diri 
dalam mengamalkan ajaran Veda 

1.2.   Menghargai kemahakuasaan Tuhan 
dan manifestasi-Nya sebagai Avatara 
dan Deva 

2.2.   Menunjukkan rasa peduli dalam 
mengamalkan ajaran Avatara dan 
Deva, dalam kehidupan sehari-hari 

1.3. Meyakini konsep Karmaphala sebagai 
hukum sebab akibat dalam ajaran 
agama Hindu 

2.3.  Menunjukkan konsep Karmaphala 
sebagai hukum sebab akibat dalam 
ajaran agama Hindu  

1.4.  Menghayati ajaran Pañca Yajñā yang 
berkualitas dalam kehidupan sehari-
hari 

2.4.   Disiplin mengamalkan Pañca Yajñā 
yang berkualitas dalam kehidupan 
sehari-hari 

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 
berbagai hal 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 dariber bagai 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1.  Memahami Kitab Suci Veda sebagai 
tuntunan hidup 

4.1. Mengelompokkan jenis – jenis  Kitab 
Suci Veda sebagai tuntunan hidup 

3.2.  Memahami  konsep Avatara dan Deva 
dalam agama Hindu 

4.2.  Menyajikan ceritera-ceritera Avatara 
dan Deva dalam agama Hindu  

3.3. Memahami konsep Karmaphala sebagai 
hukum sebab akibat dalam ajaran 
agama Hindu 

4.3. Menyajikan cerita – cerita  Karmaphala 
sebagai hukum sebab akibat dalam 
ajaran agama Hindu 

3.4.  Memahami kualitas Pañca Yajñā 
dalam kehidupan 

4.4. Menyajikan contoh Panca Yajñā yang 
tergolong Tamasika, Rajasika, dan 
Sattwika 
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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. Menghayati sifat-sifat Atman yang 
tertuang dalam kitab Bhagavadgita 

2.1.  Disiplin menghayati sifat-sifat Atman 
yang tertuang dalam kitab 
Bhagavadgita 

1.2. Menghargai seseorang yang dapat 
mengendalikan diri dari perilaku Sapta 
Timira dan Sad Atatayi 

2.2. Menghargai orang lain untuk 
mengendalikan diri dari perilaku 
Sapta Timira dan Sad Atatayi 

1.4. Menghayati ajaran Panca Mahabhuta 
sebagai unsur pembentuk alam semesta 

 

2.4. Menghargai perilaku disiplin dalam 
melestarikan alam semesta yang 
terbentuk dari unsur Panca 
Mahabhuta 

1.5. Menghargai perkembangan sejarah 
agama Hindu di Asia 

2.5. Menghargai peninggalan sejarah 
perkembangan agama Hindu di Asia 

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 
berbagai hal 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 
dariber bagai sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1. Memahami sifat-sifat Atman yang 
tertuang dalam kitab Bhagavadgita 

 

4.1. Menggambarkan sifat-sifat Atman 
yang tertuang dalam kitab 
Bhagavadgita  
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3.2. Memahami Sapta Timira dan Sad 
Atatayi sebagai perilaku yang harus 
dikendalikan dalam kehidupan  

4.2. Menguraikan Sapta Timira dan Sad 
Atatayi sebagai perilaku yang harus 
dikendalikan dalam kehidupan 

3.3. Memahami ajaran Panca Mahabhuta 
sebagai unsur pembentuk alam semesta 

4.3. Menguraikan ajaran Panca 
Mahabhuta sebagai unsur-unsur 
pembentuk alam semesta 

3.4. Menguraikan sejarah perkembangan 
agama Hindu di Asia 

 

4.4. Menceriterakan secara singkat 
sejarah perkembangan agama Hindu 
di Asia 
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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 ceritera Mahabharata 
untuk melahirkan pemimpin-pemimpin 
yang hebat 

2.1. Disiplin mengamalkan parwa-parwa 
Mahabharata untuk melahirkan 
pemimpin-pemimpin yang hebat 

1.2. Menghayati kemahakuasaan Sang 
Hyang Widhi sebagai Cadhu Sakti dan 
Asta Aiswarya 

2.2. Disiplin mengamalkan 
Kemahakuasaan Sang Hyang Widhi 
sebagai Cadhu Sakti dan Asta Aiswarya 

1.3. Menghayati ajaran Yama dan Nyama 
Bratha untuk mewujudkan budaya 
hidup sehat 

2.3. Menunjukan prilaku disiplin dalam 
menjalankan ajaran Panca Yama, dan 
Nyama Bratha untuk mewujudkan 
budaya hidup sehat 

1.4.  Menghayati contoh perilaku Tri Mala 
dan Dasa Mala yang harus dihindari 

2.4. Berperilaku jujur dalam berpikir, 
berkata, dan berbuat untuk 
menghindari perilaku Tri Mala dan 
Dasa Mala dalam kehidupan 

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 
berbagai hal 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 dariber bagai 
sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1.  Menguraikan isi parwa-parwa dalam 
Kitab Mahabharata untuk melahirkan 
pemimpin-pemimpin yang hebat 

4.1. Menyajikan cerita singkat parwa‑ 
parwa dalam kitab Mahabharata dalam 
mewujudkan pemimpin-pemimpin 



-267- 

 

 

yang hebat 

3.2. Memahami kemahakuasaan Sang 
Hyang Widhi sebagai Cadhu Sakti Asta 
Aiswarya 

4.2. Menguraikan kemahakuasaan Sang 
Hyang Widhi sebagai Cadhu Sakti dan 
Asta Aiswarya 

3.3. Memahami ajaran Panca Yama, dan 
Nyama Bratha untuk mewujudkan 
budaya hidup sehat 

4.3.  Menyajikan contoh Panca Yama, dan 
Nyama Bratha untuk mewujudkan 
hidup sehat 

3.4. Menguraikan perilaku Tri Mala dan 
Dasa Mala yang harus dihindari dalam 
kehidupan 

4.4.  Menyajikan contoh perilaku Tri Mala 
dan Dasa Mala yang harus dihindari 
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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA 

BUDDHA 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 menghargai peristiwa tujuh minggu 
setelah Petapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna dan 
Pemutaran Roda Dharma 

2.1 menunjukkan perilaku bertanggung 
jawab setelah memahami peristiwa 
tujuh minggu setelah Petapa 
Gotama mencapai Penerangan 
Sempurna dan Pemutaran Roda 
Dharma 

1.2 menghargai kriteria agama Buddha 
dan umat Buddha 

2.2 menunjukkan perilaku toleran 
tentang kriteria agama Buddha dan 
umat Buddha 

1.3 menghayati formulasi Pancasila 
Buddhis dan pancadharma 

2.3 menunjukkan perilaku jujur setelah 
mendeskripsikan formulasi 
Pancasila Buddhis dan 
Pancadharma 

1.4 menghayati pengetahuan konseptual 
tentang etika pergaulan remaja 

2.4 menunjukkan perilaku disiplin 
setelah memahami pengetahuan 
konseptual tentang etika pergaulan 
remaja sesuai ajaran Buddha 

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 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
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3.1   mengidentifikasi peristiwa penting 
yang terjadi setelah Petapa Gotama 
mencapai Penerangan Sempurna  

4.1   membuat portofolio tentang nilai-
nilai peristiwa penting yang terjadi 
setelah Petapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna  

3.2   memahami kriteria agama Buddha 
dan umat Buddha Indonesia 

4.2   mengungkapkan kriteria agama 
Buddha dan umat Buddha Indonesia  

3.3   memahami Pancasila Buddhis  4.3   merefleksikan pelaksanaan  
Pancasila Buddhis dalam kehidupan 

3.4   memahami etika pergaulan dalam 
Sigalovadasutta 

4.4   melaksanakan praktik-praktik etika 
pergaulan sesuai Sigalovada Sutta 
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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 manghargai masa pembabaran 

Dharma 

2.1 menunjukkan perilaku percaya diri 

setelah memahami masa 

pembabaran Dharma 

1.2 menghayati riwayat para siswa 

utama dan para pendukung 

Buddha 

2.2 menunjukkan perilaku percaya diri 

setelah memahami riwayat para 

siswa utama dan para pendukung 

Buddha 

1.3 menghargai sejarah puja, tempat- 

tempat suci, dan Dharmayatra 

2.3 menunjukkan perilaku peduli 

terhadap sejarah puja, tempat- 

tempat suci, dan Dharmayatra 

1.4 menghayati pengembangan 

ketenangan batin 

2.4 menunjukkan perilaku disiplin 

dalam pengembangan ketenangan 

batin 

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   mengidentifikasi peristiwa penting 

pada masa  pembabaran Dharma 

4.1   menceritakan peristiwa penting 

masa pembabaran Dharma 

3.2     memahami keunggulan para siswa 4.2   meneladan keunggulan para siswa 
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utama Buddha  utama 

3.3    memahami puja  dan tempat-

tempat puja  

4.3   mempraktikkan puja 

3.4     mendeskripskan meditasi  

ketenangan batin.dengan objek 

benda/warna di sekitar  

4.4   mengungkapkan pengalaman 

praktik meditasi ketenangan batin 
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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 menghargai peristiwa Buddha 

Parinibbana 

2.1 menunjukkan perilaku percaya diri 

peristiwa Buddha Parinibbana 

1.2 menghayati peranan agama 

Buddha untuk menegakkan Hak 

Asasi Manusia dan kesetaraan 

gender 

2.2 menunjukkan perilaku peduli 

tentang peranan agama Buddha 

untuk menegakkan hak asasi 

manusia dan kesetaraan gender 

1.3 menghayati peranan agama 

Buddha untuk memelihara 

perdamaian 

2.3 menunjukkan perilaku 

bertanggung jawab tentang 

peranan agama Buddha untuk 

memelihara perdamaian 

1.4 menghargai sejarah penulisan, 

ruang lingkup, dan intisari 

Tripitaka 

2.4 menunjukkan perilaku percaya diri 

terhadap sejarah penulisan, ruang 

lingkup, dan intisari Tripitaka 

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 nasihat Buddha 

menjelang parinibbāna 

 

4.1   menceritakan nilai-nilai luhur nasihat 

Buddha menjelang parinibbāna 

3.2    memahami  hak asasi manusia dan 

peranan wanita dalam 

perkembangan agama Buddha  

4.2   melaksanakan praktik  hak asasi 

manusia dan peranan wanita dalam 

perkembangan agama Buddha 
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3.3   mengidentifikasi peran agama 

Buddha untuk perdamaian  

4.3   menalar peran agama Buddha untuk 

perdamaian 

3.4   memahami penulisan dan intisari 

Tripitaka 

4.4   menceritkan proses penulisan dan 

intisari Tripitaka 
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 KOMPETENSI  INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA 

KHONGHUCU 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 Meyakini Makna, Fungsi dan tujuan 
agama dalam kehidupan. 

2.1 Menghayati Makna, Fungsi dan 
tujuan agama dalam kehidupan. 

1.2 Meyakini sejarah masuknya  agama 
Khonghucu ke Indonesia sebagai 
karunia Tian. 

2.2 Menghayati nilai-nilai  sejarah  
masuknya  agama Khonghucu ke 
Indonesia sebagai karunia Tian. 

1.3 Meyakini Hikayat Suci kelahiran Nabi 
Kongzi sebagai Utusan Tian. 

2.3 Menghayati Hikayat Suci kelahiran 
Nabi Kongzi sebagai Utusan Tian. 

1.4 Meyakini Nabi Kongzi sebagai Mu Duo 
Tian ( Tian Zi Mu Duo ) 

2.4 Menghayati nabi Kongzi sebagai Mu 
Duo Tian ( Tian Zi Mu Duo ). 

1.5 Meyakini keimanan yang Pokok dalam 
agama Khonghucu (Cheng Xin Zhi 
Zhi) 

2.5      Menghayati keimanan yang Pokok 
dalam agama Khonghucu  (Cheng Xin 
Zhi Zhi) 

1.6 Meyakini tempat ibadah umat 
Khonghucu sebagai  tempat suci 
mengembangkan kebajikan. 

2.6 Menghayati tempat ibadah umat 
Khonghucu sebagai  tempat suci 
mengembangkan kebajikan. 

1.7 Meyakini sifat-sifat teladan Nabi 
Kongzi yang hati-hati, sungguh-
sungguh, rendah hati, sederhana 

dan suka mengalah. 

2.7   Meyakini sifat-sifat teladan Nabi 
Kongzi yang hati-hati, sungguh-
sungguh, rendah hati, sederhana dan 

suka mengalah. 

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 

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 
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mata sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan definisi,  makna, fungsi, 
dan tujuan pengajaran agama.  

4.1 Mencari fakta-fakta, berita, informasi 
tentang makna, fungsi, dan tujuan 
pengajaran agama. 

3.2 Menjelaskan sejarah asal mula dan 
perkembangan, agama Khonghucu 
di Indonesia. 

4.2 Membaca dan menguraikan nilai-nilai  
sejarah   masuknya  agama 
Khonghucu ke Indonesia sebagai 
karunia Tian. 

3.3 Menceritakan hikayat suci Nabi 
Kongzi.  

4.3  membaca dan menguraikan Hikayat 
Suci kelahiran Nabi Kongzi sebagai 
Utusan Tian. 

3.4 Menjelaskan perjalanan Nabi Kongzi 
sebagai Mu Duo Tian. 

4.4 Membuat peta dan rangkuman sikap 
dan kebijaksanaan Nabi Kongzi 
dalam pengembaraannya sebagai Mu 
Duo (Tian Zi Mu Duo). 

3.5 Memahami keimanan yang pokok 
(Chen Xin Zhi Zhi). 

4.5 Mempraktekkan Pengakuan Iman 
Yang Pokok (Chen Xin Zhi Zhi) dalam 
perilaku sehari-hari. 

3.6 Mengenal tempat-tempat  ibadah umat 
Khonghucu 

4.6. Membaca dan menguraikan tempat 
ibadah umat Khonghucu sebagai  
tempat suci mengembangkan 
kebajikan. 

3.7 Memahami pentingnya sikap hati-hati, 
sungguh-sungguh, rendah hati, 
sederhana, dan suka mengalah 

4.7 Mempraktekan perilaku hati-hati, 
sungguh-sungguh, rendah hati, 
sederhana, dan suka mengalah. 
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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 Meyakini bahwa benih-benih 
kebajikan   watak sejati (Xing) dalam 
diri  manusia adalah Firman Tian. 

 

2.1 Menghayati dan menghargai bahwa 
benih-benih kebajikan  watak sejati 
(Xing) dalam diri  manusia adalah 
Firman Tian yang menjadi kebajikan 
perilaku manusia. 

 1.2 Menghayati sikap salam dan hormat 
dalam agama Khonghucu. 

2.2 Menghayati dan menghargai sikap 
salam dan hormat dalam agama 
Khonghucu.  

 1.3 Meyakini kitab kitab suci agama 
Khonghucu melalui Sishu dan 
Xiaojing. 

2.3  Menghayati kitab kitab suci agama 
Khonghucu melalui Si Shu dan Xiao 
Jing. 

 1.4 Menghargai dan meyakini makna 
dupa (xiang) dan Meja abu leluhur. 

2.4 Menghayati makna dupa (xiang) dan 
Meja abu leluhur. 

 1.5 Meyakini macam upacara 
sembahyang kepada leluhur. 

2.5  Menghayati macam upacara 
sembahyang kepada leluhur dan 
menerapkan pengetahuan. 

 1.6 Meyakini karakter dan perilaku Junzi. 2.6  Menghayati pengetahuan dan 
penerapan karakter dan perilaku 
Junzi. 

 1.7 Meyakini dan menghargai pokok-
pokok ajaran moral agama 
khonghucu. 

2.7  Menghayati pokok-pokok  ajaran 
moral agama khonghucu. 

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, 
danmembuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut 
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pandang/teori 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan makna Kebajikan (De). 4.1  Memperaktekan poin-poin delapan 
kebajikan (Ba De).  

3.2 Menjelaskan tata cara bersalam dan 
menghormat. 

 

4.2 Mempraktekkan  tata cara. 
menghormat dengan merangkapkan 
tangan (Bai) membungkuk (Ju Gong), 
dan berlutut (Gui). 

 3.3 Menjelaskan secara garis besar bagian 
kitab Si Shu dan kitab Xiao Jing. 

4.3 Membuat skematik isi kitab Si Shu 
dan Xiao Jing. 

3.4 Mengenalkan dan menjelaskan dupa 
(Xiang) dan Meja Abu (altar) Leluhur 

4.4 Menyajikan dan memperagakan 
penggunaan dupa dalam sembahyang 
pada altar leluhur. 

3.5 Mengenal macam-macam upacara 
sembahyang kepada leluhur. 

 

Mempraktekkan upacara sembahyang 
kepada leluhur. 

3.6 Memahami berbagai karakter dan 
perilaku Junzi 

4.6 Mempraktekkan beberapa karakter  
Junzi. 

3.7 Memahami Pokok pokok ajaran moral 
dalam agama Khonghucu. 

4.7  Mengolah dan membuat jadwal 
kegiatan yang berhubungan dengan 
pokok-pokok ajaran moral dalam 
agama khonghucu. 
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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  Meyakini bahwa pembinaan diri (Xiu 
Shen) adalah jalan menempuh jalan 
suci. 

2.1 Menghayati dan menunjukan  bahwa 
pembinaan diri (Xiu Shen) sebagai 
kewajiban pokok manusia. 

1.2  Meyakini bahwa jalan suci terbesar 
itu adalah Laku bakti (xiao). 

 2.2 Menunjukan sikap bakti (xiao) sebagai 
jalan suci manusia. 

1.3 Menghargai dan meyakini rohaniwan  
agama khonghucu ( Jaio Sheng, 
Wen Shi, dan Xue Shi) 

2.3 Menghayati dan menghargai, serta 
peduli kepada rohaniwan  agama 
khonghucu ( Jaio Sheng, Wen Shi, 
dan Xue Shi). 

1.4 Meyakini dan menerima Jalan Suci 
(dao) ajaran agama khonghucu. 

2.3 Menghayati dan menerima Jalan Suci 
(dao) ajaran agama khonghucu 
dengan penuh tanggung jawab. 

1.5 Menerima dan meyakini peneguhan (Li 
Yuan) dalam agama khonghucu. 

2.4 Menerima , menghayati peneguhan (Li 
Yuan) dalam agama khonghucu. 

1.6 Meyakini macam upacara sembahyang 
kepada Tuhan. 

 2.6 Menghargai dan menghayati macam 
upacara sembahyang kepada Tuhan 
dalam agama khonghucu. 

1.7 Menerima dan meyakini sikap hidup  
harmonis (he), rukun dan toleran 
kepada sesama manusia. 

 2.7 Menerima dan menghayati sikap hidup  
harmonis (he), rukun dan toleran 
kepada sesama manusia. 

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 Menjelaskan dan Menghayati 

pentingnya pembinaan diri (Xiu Shen) 

sebagai kewajiban pokok manusia. 

4.1 Memperaktekkan sikap membina diri 
(Xiu Shen) sebagai kewajiban pokok 
manusia dan berhenti pada puncak 
kebaikkan.. 

3.2 Menjelaskan makna dan sikap bakti 
(xiao) sebagai pokok kebajikan jalan 
suci manusia. 

4.2 Mempraktekkan hormat dan patuh  
kepada orang tua dan leluhur sebagai 
bentuk perilaku bakti (xiao) sebagai 
pokok kebajikan jalan suci manusia. 

3.3  Mengenal, memahami  dan 
menghargai, serta menyebutkan 
rohaniwan  agama khonghucu. 

4.3 Mengamati dan menanya tentang 
rohaniwan  agama khonghucu. 

3.4 Menjelaskan, dan memahami Jalan 
Suci (dao) ajaran agama khonghucu.. 

4.4 Menanya dan memperaktekan 
pengembangan Jalan Suci (dao) ajaran 

agama khonghucu.. 

3.5  Mengenal, menyebutkan dan 
menjelaskan peneguhan iman (Li 
Yuan) dalam agama khonghucu. 

4.5 Melakukan simulasi Li yuan Umat dan 
memperaktekkan peneguhan iman (Li 
Yuan) dalam agama khonghucu. 

3.6 Menyebutkan dan menjelaskan 

macam upacara sembahyang kepada 

Tuhan dalam agama khonghucu. 

4.6 Memperaktekkan macam upacara 
sembahyang kepada Tuhan . 

3.7 Menerapkan pentingnya sikap hidup  
harmonis (he), rukun, toleran kepada 
sesama manusia. 

4.7 Memperaktekkan sikap hidup  harmonis 
(he), rukun dan toleran kepada sesama 
manusia dalam hidup sehari-hari. 

  


