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KELAS: XI 

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. menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya  

2. menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, 
damai), santun, responsif, dan pro-
aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 bersyukur  kepada Allah yang 
menganugerahkan Gereja sebagai 
umat Allah dan persekutuan yang 
terbuka 

2.1 bertanggung jawab sebagai anggota 
Gereja  yang merupakan umat Allah 
dan persekutuan yang terbuka 

1.2 bersyukur atas sifat-sifat Gereja 
sebagai dasar panggilan untuk 
merasul dan memperjuangkan nilai-
nilai Kerajaan Allah 

2.2 peduli pada sifat-sifat Gereja 
sebagai dasar panggilan untuk 
merasul dan memperjuangkan nilai-
nilai Kerajaan Allah 

1.3 bersyukur atas  fungsi dan peranan 
hierarki serta awam dalam Gereja 

2.3 bertanggung jawab pada  fungsi dan 
peranan hierarki Gereja 

1.4 beriman  pada Yesus Kristus 
sebagai  pokok  iman Gereja yang 
memberi  peran kepada setiap 
anggota Gereja sesuai  
kedudukannya  masing-masing  

2.4 responsif dan proaktif pada tugas 
pokok Gereja sesuai dengan 
kedudukan dan peranannya sebagai 
murid Yesus Kristus 

1.5 bersyukur atas hubungan Gereja 

dengan dunia  sehingga dapat 
terlibat dalam kegembiraan dan 
keprihatinan dunia 

2.5 bekerja sama mengembangkan 

keterlibatan Gereja dalam 
kegembiraan dan keprihatinan 
dunia 

1.6 bersyukur  atas adanya hak asasi 
Manusia, sebagai dasar panggilan 
untuk ikut serta menegakkan hak-
hak asasi manusia 

2.6 peduli terhadap berbagai 
permasalahan hak asasi manusia 

1.7 beriman pada  Allah sebagai 
pemberi hidup 

2.7 responsif dan proaktif dalam 
mewujudkan makna dan hakikat  
bersyukur dalam hidup sebagai  
anugerah Allah 
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KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 
menjelaskan pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif dalamilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasankemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuanprosedural pada 

bidangkajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

4. mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 memahami  Gereja sebagai umat 
Allah dan persekutuan yang 
terbuka 

4.1 melakukan aktivitas (misalnya 
menuliskan 
refleksi/doa/puisi/membuat kliping 
berita dan gambar/melakukan 
wawancara dengan tokoh-tokoh 
umat)  tentang Gereja  sebagai umat 
Allah dan persekutuan yang 
terbuka 

3.2 memahami sifat-sifat Gereja sebagai 
dasar panggilan untuk merasul dan 
memperjuangkan nilai-nilai 
Kerajaan Allah 

4.2 melakukan aktivitas (misalnya  
menuliskan 
refleksi/doa/puisi/membuat kliping 
berita dan gambar/membuat 
rangkuman)  tentang sifat-sifat 
Gereja sebagai dasar panggilan 
untuk merasul dan 
memperjuangkan nilai-nilai 
Kerajaan Allah 

3.3 memahami  fungsi dan peranan 
hierarki serta kaum awam dalam 

Gereja Katolik 

4.3 melakukan aktivitas (misalnya 
menuliskan 
refleksi/doa/puisi/membuat 
rangkuman) tentang fungsi dan 
peranan Hierarki serta kaum awam 
dalam Gereja Katolik 

3.4 memahami  tugas pokok Gereja 
sesuai dengan kedudukan dan 
peranannya sebagai murid Yesus 
Kristus 

4.4 melakukan aktivitas (misalnya 
menuliskan  
refleksi/doa/puisi/membuat 
rangkuman) tentang keterlibatan 
diri dalam tugas pokok Gereja 
sesuai dengan kedudukan dan 
peranannya sebagai murid Yesus 
Kristus 

3.5 memahami  hubungan Gereja 
dengan dunia agar dapat terlibat 
dalam kegembiraan dan 
keprihatinan dunia 

4.5 melakukan aktivitas (misalnya  
menuliskan 
refleksi/doa/puisi/membuat 
rangkuman) tentang hubungan 
Gereja dengan dunia agar dapat 
terlibat dalam kegembiraan dan 
keprihatinan dunia 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.6 memahami tentang hak asasi 
Manusia, sebagai dasar panggilan 
untuk ikut serta menegakkan hak-
hak asasi manusia 

4.6 melakukan aktivitas (misalnya 
menuliskan refleksi/doa/menyusun 
kliping berita atau gambar) tentang 
perjuangan Gereja dalam 
menegakkan hak asasi manusia 

3.7 memahami makna dan hakikat 
bersyukur atas  hidup sebagai 
anugerah Allah 

4.7 melakukan aktivitasa (misalnya 
menuliskan 
refleksi/doa/puisi/membuat 
rangkuman)  tentang hidup sebagai 
anugerah Allah 

 

  


