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SMP KARYA BUDI  LEMBAR SOAL  BID STUDY : PAK 
JLN.A.YANI NO.35  SEMESTER GENAP  KELAS : VII (Tujuh) 
P U T U S S I B A U  TH.PEL.2019/2020  W A K T U : 10.00 – 12.00 
PETUNJUK: 

1. Isilah terlebih dahulu Mata Pelajaran, Nama Nomor Peserta dan Kelas Anda pada lembar 
jawaban. 

2. Pilih satu jawaban yang paling tepat dengan cara hitamkan bulatan (     ) 
 

1. Dalam hal berteman, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Filipi (Flp. 2 : 4) 
menasehatkan kepada kita… 
A. Jangan sombong kepada sahabat, melainkan rendah hati 
B. Sesama sahabat harus saling mengerti, saling memahami dan saling memaafkan 
C. Sesama sabahat harus saling melengkapi, saling tolong menolong dan mengembirakan 
D. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi 

kepentingan orang lain juga 
 

2. Nilai yang terkandung dalam persahabatan antara Daud dan Yonathan, dalam 1 Samuel 18 
: 1-4; 20 : 1-43, yang dapat kita jadikan contoh dalam hal bersahabat adalah bahwa 
persahabatan… 
A. Perlu dilandasi oleh sikap saling membutuhkan 
B. Perlu dilandasi oleh kepentingan besama dan tujuan bersama 
C. Berlandaskan kejujuran dan keterbukaan untuk saling membangun 
D. Harus ada saling menguntungkan dan ketergantungan satu sama lain    

   
3. Sebagai orang Kristen ketika berpacaran, kita harus mengikuti standar moral Alkitab. 

Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, (Rom. 
12 : 12) adalah jangan berpacaran… 
A. Terlalu muda 
B. Terlalu bebas 

C. Ala orang dunia 
D. Dengan yang beda agama 

 
4. Agar pertemanan menjadi indah, mengembirakan dan saling mengembangkan perlu 

usaha yang nyata sebagai berikut, kecuali… 
A. Sehati sepikir 
B. Dalam satu kasih 

C. Dalam satu tujuan 
D. Dalam satu daerah   

 
5. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesetaraan atau kesederajatan 

(persamaan kedudukan) antara perempuan dan laki-laki, salah satu diantaranya adalah… 
A. Merasa bisa hiidup sendiri, tanpa tergantung satu sama lain 
B. Salalu bersaing  untuk membuktikan diri siapa yang lebih hebat 
C. Dalam kegiatan selalu mengutamakan jenis kelamin nya sendiri 
D. Saling menghargai bahwa masing-masing mempunyai kelbihan dan kekurangan     

6. Pergaulan dengan lawan jenis, termasuk pada saat kalian mempunyai pacar, perlu disertai 
sikap hormat terhadap martabatnya. Selain itu kalian juga harus bersikap… 
A. Santun dalam kata dan bertindak 
B. Peduli dan saling memahami satu sama lain 
C. Selalu menjaga komunikasi agar hubungan bisa langeng     
D. Selau setia terhadap pasangan dan saling mengerti satu sama lain 

 
7. Teman yang selalu ada untuk mendampinggi kita, ketika kita sangat membutuhkan, 

merupakan pengertian dari,,, 
A. Teman  
B. Kawan 

C. kekasih 
D. Sahabat 

 
8. Doa Bapa Kami di bagi kedalam dua bagian. Bagian yang pertama memuliakan Tuhan, 

sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan… 
A. Keluarga 
B. Orang lain 

C. Masyarakat 
D. Kita yang berdoa 
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9. Kitab suci mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam mengungkapkan/menyampaikan 

/mengepresikan kasih saying kepada sang pacar, karena hati kita mempengaruhi segala 
sesuatu dalam hidup kita. Maka Amsal 4 : 23 mengatakan… 
A. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik 
B. Jagalah hati mu dengan segala kewaspadaan, karena disitu terpancar kehidupan 
C. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak 

percaya 
D. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 

kepada Mu hari depan yang penuh harapan 
10. Doa yang baik (menurut isi Birkat Hamazon) paling tidak berisi tiga hal yaitu, kecuali… 

A. Pujian  
B. Syukur 

C. Permohonan 
D. Penyembahan 

 
11. Ciri-ciri orang Kristiani adalah kasih (belarasa). Salah satu kesulitan untuk 

melaksanakannya adalah karena belarasa sekaligus berkaitan dengan… 
A. Kerelaan dan keikhlasan 
B. Kesulitan dan pengorbanan 

 

C. Emosi dan tindakan kehendak 
D. Keragu-raguan dan kemalasan 

12. Berikut ini adalah factor-faktor yang menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau 
juga sulit untuk minta maaf antara lain, Kecuali karena… 
A. Merasa gengsi 
B. Egois dan mau menang sendiri 
C. Karena merasa tidak pernah bersalah 
D. Keinginan untuk mempertahankan harga diri (wibawa) 
 

13. Di bawah ini yang tidak termasuk usaha-usaha untuk meneruskan atau mewujudkan 
“keapostolikan “ Gereja adalah… 
A. Menafsirkan dan mengevaluasi stuasi kongkret dengan iman Gereja para Rasul 
B. Setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman Gereja para Rasul 
C. Saling memberikan kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah 
D. Setia dan loyal kepada hirarki sebagai penganti para Rasul 

 
14. Permusuhan, bahkan sampai kerusuhan antar suku, ras, agama dan antar golongan 

biasanya didasarkan pada cinta sesame dengan 
A. Mengotak-kotakan  
B. Tidak tulus dan ikhlas 
C. Mementingkan diri sendiri 
D. Motivasi untuk keuntungan sendiri 

15. Salah satu sikap doa yang baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah berdoa… 
A. Janganlah bertele-tele 
B. Harus dengan sikap yang sopan 

C. Harus dengan kaliamat yang jelas 
D. Harus dengan suara yang lantang

 
16. Beerikut ini adalah beberapa sikap yang dapat menghancurkan persahabatan, antara lain 

adalah, kecuali… 
A. Egois 
B. Jujur 

C. Munafik 
D. Tidak setia 

 
17. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang selalu terarah demi kebahagian dan 

kebaikan dari… 
A. Masyarakat di sekitar kira 
B. Orang yang dikasihinya 

 

C. Keluarga dan orang tua 
D. Diri kita sendiri 

18. Dengan mengampuni dan mau minta maaf akan menjadikan hati kita tenang, tentram, 
damai, jauh dari permusuhan dan dendam, bahkan dengan memaafkan atau minta maaf 
hubungan kita dengan sesama dan Tuhan akan terjalin… 
A. Dengan serasi dan seimbang 
B. Harmonis dan menyenangkan 
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C. Dengan baik dan menguntungkan 
D. Dengan sempurna dan mengembangkan 

 
19. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta 

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan 
dan keamanan Nasioanal (HAMKAMNAS) serta kesamaan dalam menikmati 
pembagunan tersebut, merupakan pengertian dari… 

 
 

A. Emansipasi wanita 
B. Kesetaraan Gender 
C. Persamaan hak laki-laki dan perempuan 
D. Pengakuan hak-hak perempuan oleh Negara          

 
20. Fungsi dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia adalah, berkat kebebasan yang dimiliki 

oleh nya manusia dapat… 
A. Menikmanti hidup sebebas-bebasnya dan sesuka hati sendiri, seperti yang ia inginkan 
B. Memanfaatkan segala potensi yang dimiliki olehnyauntuk kepentingan dirinya sendiri 
C. Mengembangkan diri menuju kesempurnaan berkat pilihan-pilihanya 
D. Mencari kenikmatan dan kepuasan yang tak terniai dalam hidup 

 
21. Bagaimanapun juga kebebasan yang kita miliki tidak pernah bebas dalam arti sebebas-

bebasnya tanpa batas. Oleh karena itu perlu ada aturan agar kebebasan itu tidak saling 
berbenturan antara satu dengan yang lain dan kebebasan itu perlu dijalankan secara… 
A. Bermanfaat 
B. Menyenangkan 

C. Sadar dan bebas 
D. Bertanggung jawab 

 
22. Dalam hidup –Nya Yesus memberi teladan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Berikut 

ini adalah contoh dalam Kitab Suci yang menunjukkan hal itu, yaitu,kecuali… 
A. Yesus menyembuhkan Bartolomeus 
B. Yesus mengecam akhli Taurat dan orang Farisi 
C. Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah 
D. Yesus menumpang di rumah Zakheus si pemungut cukai yang di cap sebagai orang 

berdosa 
 

23. Sabda Bahagia seperti yang diajarkan oleh Yesus, memiliki dua aspek, Yaitu aspek… 
A. Iman dan aspek sosial 
B. Iman dan aspek rahmat 

C. Personal dan aspek social 
D. Material dan aspek spiritual 

 
24. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang merupakan perwujudan dari cinta tanpa 

pengotak-ngotakan (pilih kasih) dalam pergaulan sehari-hari di sekolah adalah bergaul 
dengan… 
A. Teman yang satu suku dengan kita 
B. Orang yang satu kampong dengan kita 
C. Kawan yang sama asal sekolah dengan kita 
D. Teman yang beda suku, agama dan ras dengan kita 

 
25. “Sabda Bahagia” seperti yang diajarkan oleh Yesus, mengadung nilai eskatologis 

(akhirat/akhir zaman) artinya… 
A. Sebagai syarat masuk surga 
B. Sebagai sayarat untuk hidup bahagia 
C. Merupakan suatu cara untuk mencari kesempurnaan hidup 
D. Suatu resep untuk mencapai hidup harmonis, rukun dan damai 

 
26. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri persaudaraan Kristiani adalah… 

A. Saling mendengarkan dan saling mengerti 
B. Memecahkan segala persoalan secara pribadi 
C. Bersikap jujur pada diri sendiri, sesame dan Tuhan 
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D. Membentuk dan menghormati persetujuan bersama 
 

27. Bagaimanapun juga kebebasan yang kita miliki tidak pernah bebas dalam arti sebebas-
bebasnya tanpa batas. Oleh karena itu perlu ada aturan agar kebebasan tidak saling 
berbenturan antara satu dengan yang lain. Dan karena itu kebebasan perlu dijalankan 
secara… 
A. Bermartabat 
B. Menyenangkan 

C. Sadar dan bebas 
D. Bertanggung jawab 

 
 

28. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya bagi semua orang, dengan cara… 
A.  Menyembuhkan orang yang sakit 
B. Mengampuni orang yang berdosa 
C. Meemberi makan orang yang lapar 
D. Rela menderita sengsara sampai mati dikayu salib 
 

29. Ketidak mampuan memaafkan atau mengampuni akan mengakibatkan, kecuali… 
A. Menumbuhkan rasa dendam 
B. Tumbuh permusuhan dan kebencian 
C. Tumbuh sikap saling memaafkan antar teman 
D. Orang yang bersalah akan menanggung rasa bersalah beerkepanjangan 

 
30. Ikut merasakan penderitaan sesama  atau merasa bersama, merupakan pengertian dari… 

A. Kasih  
B. Peduli 

C. Belarasa 
D. Belaskasihan 

 
31. Berikut ini adalah factor-faktor yang menyebabkan orang sulit memaafkan atau juga sulit 

minta maaf, kecuali… 
A. Merasa gengsi 
B. Karena merasa tidak bersalah 
C. Egois dan mau menang sendiri 
D. Keinginan mempertahankan harga diri (wibawa)  

 
32. Menurut “Sabda Bahagia” yang disampaikan oleh Yesus (Mat. 5 : 1 – 2) orang yang 

bahagia adalah orang yang… 
A. Sukses dalam kehidupan nya 
B. Orang yang memiliki banyak uang dan harta benda 
C. Orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi 
D. Orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah 

 
33. Berhubungan dengan kebebasan Rasul Paulus Dalam (Galatia 5 : 1) menasehatkan, 

janganlah hendaknya kita mempergunakan kemerdekaan itu  sebagai kesempatan untuk 
kehidupan dalam dosa, melainkan… 
A. Melakukan sesuatu yang menguntungkan 
B. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna 
C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih 
D. Dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya  

 
34. Sebagai murid Yesus, kita harus menjadi tanda kasih Allah dan menunjukan belarasa 

terhadap sesama yang mendeeerita, lemah, miskin, tersingkir dan cacat dalam tindakan 
kita sehari-hari, misalnya, kecuali… 
A. Membantu orang yang miskin 
B. Menghibur teman yang berkesusahan 
C. Mengunjungi dan meendoakan teman yang sakit 
D. Membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran kalau di minta 

 
35. Gerakan yang mendorong /memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita adalah 

gerakan… 
A. Hak azasi 
B. Toleransi 

C. Partisipasi 
D. Emansipasi 
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36. Berusaha untuk menyerupai Yesus, berusaha untuk seperti Yesus, berusaha untuk 
menjadi kebanggaan Yesusdalam setiap langkah, dan dalam setiap peri kehidupan kita. 
Yesus menjadi napas dalam kehidupan kita. Pernyataan diatas merupakan arti dari… 
A. Menjadikan Yesus sebagai tokoh idola 
B. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi 
C. Mengakui Yesus sebagai utusan Allah yang memiliki kuasa 
D. Menjadi murid dan pengikut Yesus yang setia yang berani berkorban 

37. Hidup bersama yang harmonis membutuhkan penerapan asas hidup bersama dengan 
semangat kasih. Hidup bersama akan saling memuaskan apabila semua pihak bertindak 
sebagai berikut, kecuali… 
A. Saling mendengar dan saling mengerti 
B. Memecahkan segala persoalan secara pribadi 
C. Bersikap jujur pada diri sendiri, sesame dan Tuhan 
D. Membentuk dan menghormati persetujuan bersama 

 
38. Bergaul dengan semua orang tanpa memandang apa suku, agama, ras, status social, 

Yesus mengkritik budaya kasih yang tumbuh dalam masyarakat-Nya, karena kasih 
ternyata dilaksanakan secara… 
A. Diskriminatif 
B. Ekspresip 

C. Inkulsip 
D. Mutlak 

 
39. Dalam Kitab Suci Perjanjian lama, ada contoh persahabatan sejati yang dilakuakan antara 

dua tokoh, yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi kita yang hidup di zaman ini 
dalam hal menjalin persahabatan. Yaitu persahabatan antara… 
A. Ellia dan Elisa 
B. Daud dan Goliat 

C. Musa dan Harun 
D. Daud dan yonathan 

 
40. Yang merupakan tanda kualitas spiritual yang tertinggi berikut ini adalah… 

A. Tekun berdoa 
B. Rajin membaca Kitab suci 

C. Senang menolong orang lain 
D. Kesedian untuk mengampuni

 
 
 

 Soal Uraian (Essay) 
 

41. Jelaskan secara singkat pengertian dari sahabat! 
42. Jeaskan pengertian atau defenisi dari Doa ! 
43. Tuliskan tiga hal yang menjadi penghambat kesetaraan gender! 
44. Tuliskan akibat dari ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni! 
45. Tuliskan tiga hal yang mau disampaikan oleh Yesus dalam Sabda Bahagia! 
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