
Semarang, 8 November 2016 



• Tahun Pelajaran 2015/2016 
 Permohonan orang  tua  kepada sekolah untuk 

melayani  peserta didik penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
 
 





1.UUD 45 ps 31 (1) “setiap warga negara berhak 
mendapat mendapat pendidikan”  

2.UU no 20 th 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional ps 5 (1) “ Setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu” 

3.UU no 39 th 1999 tentang HAM ps 60 (1) “ setiap 
anak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai 
dengan minat, bakat dan kecerdasannya”  

 
 













 
KOMPETENSI INTI 

 
KOMPETENSI DASAR 

 
1. Menerima ajaran Penghayat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan YME( PKT ), menghayati 
dan menjalankanya. 

 
1. Meyakini adanyaTuhan dan Tuhan itu Esa. 
2. Mensyukuri Karunia Tuhan berupa Alam 

Semesta beserta isinya yang merupakan 
ciptaanNya. 

3. Meyakini KemahakuasaanTuhan, karena itu 
hanya pada Tuhanlah kita menyembah. 

4. Mengakui dan menerima adanya 
keterbatasan dalam diri manusia. 

5. Tuhan diyakini merupakan asal adanya 
sesuatu. 

 
2.   Menunjukkan perilaku percaya diri, 

santun, pemaaf, ikhlas, disiplin, tanggung 
jawab dan peduli dalam berinteraksi 
dengan keluarga, guru, teman dan 
lingkungan sekitar. 

 
1. Memiliki kepedulian dalam berbagai peristiwa 

kehidupan dengan lingkungan dan 
masyarakat disekitarnya. 

2. Bersikap disiplin dan bertanggung jawab 
terhadap tugas dan kewajiban yang 
diembannya. 

3. Memiliki sikap percaya diri sebagai 
implementasi dari pemahaman bahwa 
manusia adalah merupakan makhluk 
ciptaanTuhan yang paling tinggi derajatnya. 

4 Memiliki sikap santun  pemaaf dan adiluhung 
     

    



 
3.    Memahami pengetahuan factual tentang 

manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan juga 
kegiatan dan benda-benda yang dijumpai 
disekelilingnya dengan cara pengamatan dan 
pencarian informasi, petunjuk dan bimbingan 
yang didasarkan dari rasa keingintahuannya. 

 
1. Memahami kemaha kuasaanTuhan dalam 

berbagai peristiwa kehidupan. 
2. Memahami makna sembahyang. 
3. Mengenal budaya Nusantara dan kearifan local 

dari masing-masing daerah. 
4. Mengenal perbuatan baik dan menghindarkan 

perbuatan buruk. 
5. Memahami etika moral Budi Pekerti Luhur 

untuk dijadikan sebagai landasan 
pembangunan karakter bangsa. 

6. Memahami makna perilaku bersyukur dalam 
berbagai peristiwa kehidupan. 

4.    Menyajikan pengetahuan factual dalam karya 
baik tertulis maupun gerakan dalam tindakan 
yang mencerminkan pribadi (anak) sehat dan 
perilaku pribadi (anak) yang berbudi pekerti 
luhur. 

 
1. Menunjukan perilaku bersyukur dalam berbagai 

peristiwa kehidupan dilingkungan sekitarnya 
2. Melaksanakan sujud / manembah / sembahyang 

dan kegiatan penghayatan sesuai ajaran yang 
dianut. 

3. Menceritakan keteladanan tentang kejujuran 
(tokoh, sosok panutan). 

4. Menceritakan keteladanan tentang perjuangan, 
pendidikan dan kemanusiaan. 

5. Mencontohkan perilaku yang merupakan wujud 
cara hidup manusia yang berbudi pekerti luhur. 

6. Menyanyikan, melantunkan tembang, kidung 
rohani yang bermakna spiritual. 

7. Memperagakan tarian budaya local/daerah yang 
    



KONSEP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

I.KEYAKINAN ADANYA TUHAN YME 
  1. Yakin Tuhan itu ada. 
  2. Tuhan itu Esa. 
  3. Keberadaanya tidak berawal dan tidak ada akhir. 

II . TUHAN PENCIPTA ALAM SEMESTA 
      1. Mensyukuri ciptaanTuhan. 
      2. Kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. 
      3. Tuhan itu Maha Kuasa. 
 
III . HANYA KEPADA TUHAN KITA MENYEMBAH 
      1. Cinta Kasih Tuhan kepada semua makhluk. 
      2. Doa-doa kehidupan. 
      3. Mendoakan arwah leluhur orang tua, para pejuang bangsa. 
          Konsentrasi, HeningdanMeditasi  



IV . MELAKUKAN PERBUATAN BAIK 
      1. Santun, jujur, pemaaf dan ikhlas. 
      2. Taat pada aturan. 
      3. Adil dan Bijaksana. 
      4. Suka menolong. 
      5. Disiplin dan bertanggung jawab. 
      6. Peduli kepada lingkungan disekitarnya  
      7. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 

V . MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA 
     1. Berbohong, tidakjujur. 
     2. Membuat  fitnah, khianat. 
     3. Mencuri, mengambil hak orang lain. 
     4. Dengki, irihati. 
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