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Kata Pengantar
Kurikulum 2013 dirancang agar peserta didik tidak hanya bertambah
pengetahuannya, tetapi juga meningkat keterampilannya dan semakin mulia
kepribadiannya. Dengan demikian, ada kesatuan utuh antara kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keutuhan ini dicerminkan dalam
pendidikan agama dan budi pekerti. Melalui pembelajaran agama diharapkan
akan terbentuk keterampilan beragama dan terwujud sikap beragama peserta
didik yang berimbang, mencakup hubungan manusia dengan Penciptanya,
sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Pengetahuan agama yang dipelajari para peserta didik menjadi sumber nilai
dan penggerak perilaku mereka. Sekadar contoh, di antara nilai budi pekerti dalam
agama Hindu dikenal dengan Tri Marga (bakti kepada Tuhan, orang tua, dan
guru; karma, bekerja sebaik-baiknya untuk dipersembahkan kepada orang lain
dan Tuhan; Jnana, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup dan
penuntun hidup), dan Tri Warga (dharma, berbuat berdasarkan atas kebenaran;
artha, memenuhi harta benda kebutuhan hidup berdasarkan kebenaran, dan
kama, memenuhi keinginan sesuai dengan norma-norma yang berlaku). Dalam
pembentukan budi pekerti, proses pembelajarannya mesti mengantar mereka
dari pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen terhadap
kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan.
Buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti ini ditulis dengan semangat
itu. Pembelajarannya dibagi ke dalam beberapa kegiatan keagamaan yang harus
dilakukan peserta didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan
mengaktualisasikannya dalam tindakan nyata dan sikap keseharian, baik dalam
bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial.
Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap
peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Guru dapat
memperkayanya secara kreatif dengan kegiatan-kegiatan lain yang bersumber
dari lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar.
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Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat
tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman
tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk
implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Buku
ini merupakan edisi kedua sebagai penyempurnaan dari edisi pertama. Buku
ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan.
Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran
dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas
kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita
dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
Jakarta, Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh
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Pendahuluan

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan
pengembangan kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan dan pembiayaan, serta kurikulum, dikembangkan dengan prinsip
GLYHUVL¿NDVLVHVXDLGHQJDQVDWXDQSHQGLGLNDQSRWHQVLGDHUDKGDQSHVHUWDGLGLN
Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan
pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di
GDHUDK'DODP3HQMHODVDQ3DVDO35881R7DKXQGLQ\DWDNDQEDKZD
NRPSHWHQVLOXOXVDQPHUXSDNDQNXDOL¿NDVLNHPDPSXDQOXOXVDQ\DQJPHQFDNXS
sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang
WHODK GLVHSDNDWL 2OHK NDUHQD LWX SHUOX GLVXVXQ SDQGXDQ DWDX SHGRPDQ JXUX
PDWD SHODMDUDQ DJDPD +LQGX SDGD MHQMDQJ VHNRODK GDVDU VHEDJDL SHQMDEDUDQ
DWDX RSHUDVLRQDOLVDVL .RPSHWHQVL ,QWL .,  GDQ .RPSHWHQVL 'DVDU .'  PDWD
SHODMDUDQDJDPD+LQGX3DQGXDQMXJDEHUIXQJVLVHEDJDL  DFXDQDWDXUHIHUHQVL
EDJL JXUX GDODP SURVHV SHPEHODMDUDQ \DQJ OHELK LQRYDWLI NUHDWLI HIHNWLI
ÀHNVLEHONRQWHNVWXDOGDQstudent center learning, (2) bahan untuk diadaptasi
atau diadopsi oleh guru sesuai kebutuhannya, (3) ukuran dan kriteria minimal
SHQFDSDLDQ LQGLNDWRU  ., GDQ .' VHUWD VWDQGDU SHPEHODMDUDQ DJDPD +LQGX
VHVXDLGHQJDQVWDQGDUQDVLRQDOSHQGLGLNDQ 613 
3DQGXDQ DWDX SHGRPDQ JXUX PDWD SHODMDUDQ DJDPD +LQGX SDGD MHQMDQJ
sekolah dasar sebagai buku pintar bagi pendidik dalam mengadakan interaksi
DQWDUSHVHUWDGLGLNDQWDUDSHVHUWDGLGLNGHQJDQJXUXGDQVXPEHUEHODMDUSDGD
VXDWXOLQJNXQJDQEHODMDU%HUGDVDUNDQ3HUDWXUDQ3HPHULQWDK1RPRU32 Tahun
SDVDO 19 GLMHODVNDQEDKZD³3URVHV3HPEHODMDUDQSDGDVDWXDQSHQGLGLNDQ
GLVHOHQJJDUDNDQ VHFDUD LQWHUDNWLI LQVSLUDWLI PHQ\HQDQJNDQ PHQDQWDQJ
PHPRWLYDVL SHVHUWD GLGLN XQWXN EHUSDUWLVLSDVL DNWLI VHUWD PHPEHULNDQ UXDQJ
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
PLQDWGDQSHUNHPEDQJDQ¿VLNVHUWDSVLNRORJLVSHVHUWDGLGLN´
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'DODP UDQJND PHQJHPEDQJNDQ GDQ PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV SHQGLGLN GDODP
PHODNVDQDNDQSURVHVSHPEHODMDUDQVHVXDL.XULNXOXPSHUOXGLVXVXQ%XNX
3HJDQJDQ*XUX %3* 3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL%XNX3HJDQJDQ
*XUX %3*  DGDODK SHGRPDQ EDJL JXUX \DQJ PHPXDW VWUDWHJL SHPEHODMDUDQ
PHWRGH SHPEHODMDUDQ WHNQLN SHPEHODMDUDQ GDQ VLVWHP SHQLODLDQ XQWXN VHWLDS
PDWDSHODMDUDQGDQDWDXWHPDSHPEHODMDUDQ
%XNX 3HJDQJDQ  *XUX %3*  3HQGLGLNDQ $JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL
GLVXVXQ XQWXN GLMDGLNDQ DFXDQ EDJL JXUX XQWXN PHPDKDPL .XULNXOXP GDODP
LPSOHPHQWDVLQ\DGLVHNRODK3HPEHODMDUDQ3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL
3HNHUWL GLSHQJDUXKL ROHK NHDNWLIDQ SHVHUWD GLGLN GDODP SURVHV SHPEHODMDUDQ
VDUDQDGDQSUDVDUDQD\DQJPHQGXNXQJMXJDGLSHQJDUXKLROHKNRPSHWHQVLGDQ
SURIHVLRQDOLVPH JXUX GDODP PHQJDMDU *XUX \DQJ SURIHVLRQDO GLWXQWXW PDPSX
PHQHUDSNDQGDQPHODNVDQDNDQSURVHVSHPEHODMDUDQGHQJDQEDLNVHVXDLGHQJDQ
.XULNXOXP  *XUX PHPLOLNL SHUDQ SHQWLQJ SDGD SURVHV SHPEHODMDUDQ
$GDSXQ SHUDQ JXUX GDODP SHPEHODMDUDQ \DNQL VHEDJDL SHQGLGLN SHQJDMDU
pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu, teladan, pribadi, pendorong
NUHDWLYLWDVSHPEDQJNLWSDQGDQJDQSHNHUMDUXWLQSHPEDZDFHULWDSHQHOLWLDNWRU
HPDQVLSDWRU LQRYDWRU PRWLYDWRU GLQDPLVDWRU HYDOXDWRU GDQ SHQJXDW 3URVHV
SHPEHODMDUDQ\DQJGLODNVDQDNDQROHKJXUX3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL
3HNHUWL KHQGDNQ\D EHUSHJDQJ WHJXK SDGD .XULNXOXP  GDQ PHQJJXQDNDQ
EXNXEXNXSHQXQMDQJVHEDJDLUHIHUHQVL*XUXVHEDJDLSHQGLGLN\DQJSURIHVLRQDO
PHPEXWXKNDQ EXNX SDQGXDQ RSHUDVLRQDO XQWXN PHPDKDPL .XULNXOXP 
GDQFDUDPHODNVDQDNDQ3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWLGLODSDQJDQ
'DODP LPSOHPHQWDVLQ\D GL ODSDQJDQ 3HQGLGLNDQ $JDPD +LQGX GDQ %XGL
Pekerti memiliki karakteristik khas dan mengakomodir budaya-budaya setempat
PHQMDGL EDKDQ GDQ PHGLD EHODMDU VHKLQJJD GLSHUOXNDQ XSD\DXSD\D PDNVLPDO
dan semangat yang kuat bagi seorang guru dalam mengimplementasikan
3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWLNHGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQ
%XNX 3HJDQJDQ  *XUX %3*  PHQJDFX SDGD .XULNXOXP  \DQJ EHULVL
VWDQGDULVLGHVDLQSHPEHODMDUDQPRGHOPRGHOSHPEHODMDUDQPHGLDSHODMDUDQ
GDQ EXGD\D EHODMDU \DQJ GDSDW PHQXPEXKNDQ GDQ PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV
EHUDJDPDSHVHUWDGLGLN

B. Dasar Hukum
%XNX 3HJDQJDQ  *XUX %3*  3HQGLGLNDQ $JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL
sebagai acuan pendidik dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang
mengacu pada peraturan dan perundang-undangan meliputi:
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 8QGDQJXQGDQJ1RPRU7DKXQ2003WHQWDQJ6LVWHP3HQGLGLNDQ1DVLRQDO 613 
 3HUDWXUDQ3HPHULQWDK1RPRU19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
\DQJVXGDKGLXEDKPHQMDGL3HUDWXUDQ3HPHULQWDK1RPRU7DKXQ2013
 3HUDWXUDQ0HQWHUL3HQGLGLNDQGDQ.HEXGD\DDQ1RPRUWDKXQ2013 tentang
.HUDQJND 'DVDU GDQ 6WUXNWXU .XULNXOXP 6HNRODK 0HQHQJDK 3HUWDPD
0DGUDVDK7VDQDZL\DK
 3HUPHQGLNEXG 1R  7DKXQ 2013 WHQWDQJ %XNX 7HNV 3HODMDUDQ GDQ %XNX
3HJDQJDQ*XUX %3* XQWXN3HQGLGLNDQ'DVDUGDQ0HQHQJDK
 3HUDWXUDQ3HPHULQWDK1RPRU7DKXQWHQWDQJ3HQGLGLNDQ$JDPDGDQ
3HQGLGLNDQ.HDJDPDDQ
 3HUDWXUDQ 0HQWHUL $JDPD 1RPRU  7DKXQ  WHQWDQJ 3HQJHORODDQ
3HQGLGLNDQ$JDPD
 6XUDW .HSXWXVDQ 'LUMHQ %LPDV +LQGX 1R 1R '-96. WDQJJDO
30 September 2003 WHQWDQJ 3HQXQMXNDQ 3DULVDGD +LQGX 'KDUPD ,QGRQHVLD
3DVUDPDQGDQ6HNRODK0LQJJX$JDPD+LQGXVHEDJDLSHQ\HOHQJJDUD3HQGLGLNDQ
$JDPD+LQGXGL7LQJNDW6HNRODK'DVDUVDPSDLGHQJDQ3HUJXUXDQ7LQJJL

C. Tujuan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pada Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional
EHUIXQJVLPHQJHPEDQJNDQNHPDPSXDQGDQPHPEHQWXNZDWDNVHUWDSHUDGDEDQ
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
EHUWXMXDQ XQWXN PHQJHPEDQJNDQ SRWHQVL SHVHUWD GLGLN DJDU PHQMDGL PDQXVLD
\DQJEHULPDQGDQEHUWDNZDNHSDGD7XKDQ<DQJ0DKD(VDEHUDNKODNPXOLDVHKDW
EHULOPX FDNDS NUHDWLI PDQGLUL GDQ PHQMDGL ZDUJD QHJDUD \DQJ GHPRNUDWLV
VHUWDEHUWDQJJXQJMDZDE
8QWXN PHQFDSDL NXDOL¿NDVL NHPDPSXDQ OXOXVDQ \DQJ PHQFDNXS VLNDS
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam suatu satuan pendidikan
SDGD MHQMDQJ SHQGLGLNDQ GDVDU GDQ PHQHQJDK JXUX KHQGDNQ\D PHPDKDPL
SDUDGLJPDDEDGWHQWDQJ6WDQGDU.RPSHWHQVL/XOXVDQ 6./ \DQJPHOLSXWL
 0HQJKD\DWLGDQPHQJDPDONDQDMDUDQDJDPD\DQJGLDQXWQ\D
 0HQJHPEDQJNDQSHULODNX MXMXUGLVLSOLQWDQJJXQJMDZDESHGXOLVDQWXQUDPDK
OLQJNXQJDQ JRWRQJ UR\RQJ NHUMD VDPD FLQWD GDPDL UHVSRQVLI GDQ SURDNWLI 
GDQPHQXQMXNDQVLNDSVHEDJDLEDJLDQGDULVROXVLDWDVEHUEDJDLSHUPDVDODKDQ
EDQJVD GDODP EHULQWHUDNVL VHFDUD HIHNWLI GHQJDQ OLQJNXQJDQ VRVLDO GDQ DODP
VHUWDGDODPPHQHPSDWNDQGLULVHEDJDLFHUPLQDQEDQJVDGDODPSHUJDXODQGXQLD
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 0HPDKDPL GDQ PHQHUDSNDQ SHQJHWDKXDQ IDNWXDO NRQVHSWXDO SURVHGXUDO
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
IHQRPHQD GDQ NHMDGLDQ VHUWD PHQHUDSNDQ SHQJHWDKXDQ SURVHGXUDO SDGD
ELGDQJ NDMLDQ \DQJ VSHVL¿N VHVXDL GHQJDQ EDNDW GDQ PLQDWQ\D XQWXN
PHPHFDKNDQPDVDODK
 0HQJRODK PHQDODU GDQ PHQ\DML GDODP UDQDK NRQNUHW GDQ UDQDK DEVWUDN
WHUNDLW GHQJDQ SHQJHPEDQJDQ GDUL \DQJ GLSHODMDULQ\D GL VHNRODK VHFDUD
PDQGLULGDQPDPSXPHQJJXQDNDQPHWRGDVHVXDLNDLGDKNHLOPXDQ

D. Ruang Lingkup
5XDQJ OLQJNXS %XNX 3HJDQJDQ  *XUX %3*  3HQGLGLNDQ $JDPD +LQGX GDQ
%XGL3HNHUWLPHOLSXWL
 3HQGDKXOXDQ \DQJ PHPXDW ODWDU EHODNDQJ GDVDU KXNXP WXMXDQ UXDQJ
OLQJNXSGDQVDVDUDQ
 %DJLDQXPXP\DQJPHPXDWSDQGXDQXPXPSHQJJXQDDQ%3*UXDQJOLQJNXS
DVSHNDVSHN GDQ 6WDQGDU 3HQJDPDODQ 3HQGLGLNDQ $JDPD +LQGX .HUDQJND
'DVDU.XULNXOXP6./\DQJLQJLQGLFDSDLGDQ.,\DQJLQJLQGLFDSDL
 %DJLDQNKXVXVPHOLSXWL
D 'HVDLQ3HPEHODMDUDQVHSHUWLVWUDWHJLSHPEHODMDUDQPHWRGHSHPEHODMDUDQ
WHNQLNSHPEHODMDUDQGDQSHQLODLDQ
E 7XMXDQ 3HPEHODMDUDQ VHSHUWL LQGLNDWRU GDQ WXMXDQ SHPEHODMDUDQ SURVHV
SHPEHODMDUDQSHQJD\DDQGDQUHPHGLDOHYDOXDVLLQWHUDNVLVHNRODKVLVZD
JXUXGDQRUDQJWXD
 3HQXWXSPHOLSXWLNHVLPSXODQGDQVDUDQVDUDQ

E. Sasaran
6DVDUDQ \DQJ LQJLQ GLFDSDL %XNX 3HJDQJDQ  *XUX %3* 3HQGLGLNDQ $JDPD
+LQGXGDQ%XGL3HNHUWLPHQFDNXS
 *XUXPDPSXPHPDKDPLGDQPHQHUDSNDQ.XULNXOXPGHQJDQOHELKEDLN
 *XUX PHPLOLNL SHPDKDPDQ \DQJ PHQGDODP WHQWDQJ .XULNXOXP  GDQ
NRPSRQHQNRPSRQHQQ\D
 *XUXPDPSXPHQ\XVXQUHQFDQDNHJLDWDQSHPEHODMDUDQGHQJDQEDLN
 *XUXPDPSXPHPLOLNLZDZDVDQ\DQJOXDVGDQPHQGDODPPHQJHQDLPRGHO
PRGHOSHPEHODMDUDQ\DQJGDSDWGLJXQDNDQGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQ
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 *XUX PHPLOLNL NHPDPSXDQ PHQDQDPNDQ EXGD\D EHODMDU SRVLWLI NHSDGD
SHVHUWDGLGLNGHQJDQSHPEHODMDUDQ
D 0HQ\HGLDNDQVXPEHUEHODMDU\DQJPHPDGDL
E 0HQGRURQJVLVZDEHULQWHUDNVLGHQJDQVXPEHUEHODMDU
F 0HQJDMXNDQSHUWDQ\DDQDJDUSHVHUWDGLGLNPHPLNLUNDQKDVLOLQWHUDNVLQ\D
G 0HQGRURQJSHVHUWDGLGLNEHUGLDORJEHUEDJLKDVLOSHPLNLUDQQ\D
H 0HQJNRQ¿UPDVLSHPDKDPDQ\DQJGLSHUROHK
I 0HQGRURQJSHVHUWDGLGLNXQWXNPHUHÀHNVLNDQSHQJDODPDQEHODMDUQ\D
J 5DQDKVLNDSUDQDKNHWHUDPSLODQGDQUDQDKSHQJHWDKXDQ
K +DVLO DNKLUQ\D DGDODK SHQLQJNDWDQ GDQ NHVHLPEDQJDQ DQWDUD NHPDPSXDQ
XQWXN PHQMDGL PDQXVLD \DQJ EDLN (soft skills) dan manusia yang memiliki
kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta
GLGLN\DQJPHOLSXWLDVSHNNRPSHWHQVLVLNDSSHQJHWDKXDQGDQNHWHUDPSLODQ
L .XULNXOXP  PHQHNDQNDQ SDGD GLPHQVL SHGDJRJLN PRGHUQ GDODP
SHPEHODMDUDQ\DLWXPHQJJXQDNDQSHQGHNDWDQLOPLDK
M 3HQGHNDWDQLOPLDK VFLHQWL¿FDSSURDFK GDODPSHPEHODMDUDQVHEDJDLPDQD
GLPDNVXGPHOLSXWLPHQJDPDWLPHQDQ\DPHQDODUPHQFREDPHPEHQWXN
MHMDULQJXQWXNVHPXDPDWDSHODMDUDQ
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Gambaran
Umum

A. Gambaran Umum tentang Buku Pegangan Guru
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, daerah atau sekolah memiliki ruang gerak yang seluasOXDVQ\DXQWXNPHODNXNDQPRGL¿NDVLGDQPHQJHPEDQJNDQSRODSHQ\HOHQJJDUDDQ
SHQGLGLNDQVHVXDLGHQJDQNHDGDDQSRWHQVLGDQWHQWXVHVXDLGHQJDQNHEXWXKDQ
daerah dan potensi para peserta didik yang ada, sesuai dengan ciri kekhususannya.
Mata Pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti memiliki karakteristik yang
EHUEHGDGHQJDQPDWDSHODMDUDQODLQ\DNDUHQDPHPXDW OLPD DVSHN
1. Aspek Veda;
2. Aspek Tattwa;
3. Aspek Ethika/Susila;
4. Aspek Acara-upakara;
5. Aspek Sejarah Agama Hindu.
'DUL OLPD DVSHN0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+
%3 PHPEDQJXQNDUDNWHULVWLNVHEDJDLEHULNXW
 0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 PHUXSDNDQSHQGLGLNDQ
GDODPXVDKDPHPEHQWXNNHSULEDGLDQ\DQJEHUDNKODNPXOLDPH\DNLQL6DQJ+\DQJ
:LGKLVHEDJDLVXPEHUVHJDOD\DQJDGDGDQ\DQJDNDQDGDVHKLQJJD03$+%3
GLMDGLNDQNRPSDVKLGXSSHGRPDQKLGXSGDQNHKLGXSDQ way of life).
 0DWD 3HODMDUDQ $JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL  03$+%3  PHPXDW NDMLDQ
NRPSUHKHQVLI  EHUVLIDW KROLVWLN WHUKDGDS VHOXUXK SURVHV NHKLGXSDQ GL GXD
dimensi tempat skala-niskla/di alam semasih hidup dan di alam setelah
NHPDWLDQ 0HQJHPEDQ GDQ PHQJLVL VHOXUXK SURVHV KLGXS GDQ NHKLGXSDQ GL
GXQLDQ\DWDVNDODEHUWXPSXSDGDYLVL moksartam jagathita ya ca ithi dharma,
\DLWXVDPSDLSDGDNHKLGXSDQ\DQJVHMDKWHUDWHGXKGDPDLGDQEDKDJLD9LVL
WHUVHEXWGLMDEDUNDQPHODOXLPLVLPHPEDQJXQNDUDNWHU\DQJSHQXKsradha dan
EKDNWL GHQJDQ DSOLNDVL PHQJHUWL GDQ PHQJDPDONDQ NRQVHS SHQJHWDKXDQ Tri
Hita KaranaKDUPRQLVDVLKXEXQJDQ\DQJVHODUDVVHUDVLGDQEHUNHVHLPEDQJDQ
terhadap Sang Hyang Widhi, makhluk hidup dan antar sesama manusia.

6

Buku Guru Kelas I SD Edisi Revisi

 0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 PHQJDSOLNDVLNDQ
KLGXS \DQJ  EHUNDLWDQ GHQJDQ  DVSHNDVSHN 9HGD 7DWWZD (WKLND $FDUD
XSDNDUDGDQ6HMDUDK$JDPD+LQGXGLZLOD\DKUDQDKUDQDKVHEDJDLEHULNXW
a. Agama yang dianut;
E %HUSHULODNXMXMXUGLVLSOLQWDQJJXQJMDZDEVDQWXQSHGXOLGDQSHUFD\DGLUL
GDODPEHULQWHUDNVLGHQJDQNHOXDUJDWHPDQGDQJXUX
F 0HPDKDPL SHQJHWDKXDQ IDNWXDO GHQJDQ FDUD PHQJDPDWL PHQGHQJDU
PHOLKDW PHPEDFD  GDQ PHQDQ\D EHUGDVDUNDQ UDVD LQJLQ WDKX WHQWDQJ
GLULQ\DPDNKOXNFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKLGDQNHJLDWDQ\DQJEHUNDLWDQ
GHQJDQEHQGDEHQGDGLUXPDKGDQGLVHNRODK
G 0HQ\DMLNDQSHQJHWDKXDQIDNWXDOGDODPEDKDVD\DQJMHODVGDQORJLVGDODP
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
WLQGDNDQ\DQJPHQFHUPLQNDQSHULODNXDQDNEHULPDQGDQEHUDNKODNPXOLD
 0DWD 3HODMDUDQ $JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL  03$+%3  PHQJJXQDNDQ
EHEHUDSD SHQGHNDWDQ SHPEHODMDUDQ LQWHUDNWLI WHUSDGX EHUVLIDW GHPRNUDWLV
humanis, fungsional, dan kontekstual sesuai dengan yuga-yuga atau
periodisaasi masa kehidupan dalam agama Hindu. Pada masa Kali-Yuga di
PDQDSHULODNXNHEDLNDQ GKDUPD SURVHQWDVHQ\DOHELKNHFLOGLEDQGLQJNDQ
SURVHQWDVHSHULODNXDGKDUPDPDNDVWUDWHJLSHPEHODMDUDQWHUKDGDSSHVHUWD
GLGLNPHQJJXQDNDQSRODSHQGHNDWDQSHQGHNDWDQVHEDJDLEHULNXW
a. Konsekuensial \DLWX SROD SHQGHNDWDQ SHPEHODMDUDQ \DQJ PHQHNDQNDQ SDGD
SHUDQDQ GDQ IXQJVL DJDPD VHEDJDL LQVSLUDVL GDQ PRWLYDVL EHUSHULODNX VHSHUWL
\DQJ DGD GDODP UDQDK .RPSHWHQVL ,QWL DJDU GDODP NHVHKDULDQ EHUSHULODNX
GLVLSOLQ WDQJJXQJ MDZDE VDQWXQ SHGXOL GDQ SHUFD\D GLUL GDODP EHULQWHUDNVL
dengan keluarga, teman, dan guru. Perilaku di lingkungan terdekat ini secara
WLGDNODQJVXQJGDULZDNWXNHZDNWXDNDQPHOXDVGDODPOLQJNXS\DQJOHELKOXDV
EHUXSDSHULODNXPXUDKKDWLUHQGDKKDWLFLQWDNDVLKGDQVHODOXEHUNRQWULEXVL
VHUWD  WLGDN SHUQDK PHPLQWD EDODV EXGL NDUHQD LWXODK KDNLNDW SHQJHWDKXDQ
tentang perilaku dharma dalam konsep ajaran agama Hindu.
b. Imperensial, yaitu pola pendekatan menjadikan peserta didik secara intens
PHQJHPEDQJNDQ UHOLJLXVLWDVQ\D GDODP NHKLGXSDQ VHKDULKDUL GDUL EHUSLNLU
EHUNDWDGDQEHUEXDWNDUHQDPH\DNLQLNHEHUDGDDQ6DQJ+\DQJ:LGKLGLVHWLDS
UXDQJGDQZDNWX3DGDDNKLUQ\DDNDQEHULPSOLNDVLSDGDSHULODNXMXMXUPXUDKKDWL
UHQGDKKDWLNDVLK\DQJPHQGDODPGDQVHODOXEHUNRQWULEXVLWHUKDGDSNHKLGXSDQ
ini. Menghilangkan pemahaman konsep pengetahuan apara bhakti dan naik
kelas kepada pengetahuan yang dinamakan para bhakti, yaitu Sang Hyang Widhi
memenuhi setiap pikiran, tutur kata pada setiap langkah hidup sehari-hari.
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c. Ideologis\DLWXSRODSHPEHODMDUDQLQLPHQ\DQJNXWNXDOLWDVNH\DNLQDQWHQWDQJ
NHEHUDGDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL$WPD3XQDUEKDZD.DUPDSKDODGDQ0RNVD
Kualitas keyakinan ini menjadikan idiologis keagamaan yang diaplikasikan
dalam cipta rasa dan karsa menjadi karakter akhlak mulia peserta didik.
d. Ritualistik\DLWXSRODSHPEHODMDUDQPHQJJXQDNDQSHQGHNDWDQSUDNWLNDWDV
dasar keyakinan pelaksanaan Panca Yadña karena kita lahir dan hidup ini
DNLEDWKXWDQJNHSDGD7UL5QDKXWDQJNHSDGDSDUD'HZD'HZD5QDKXWDQJ
NHSDGD5VL5VL5QDKXWDQJNHSDGDRUDQJWXDGDQOHOXKXU3LWUD5QD7UL5QD
LQLKDUXVGLED\DUGHQJDQPHODNXNDQ'HZD<DGxDGDQ%XWKD<DGxDNDUHQD
EHUKXWDQJNHKDGDSDQSDUD'HZDPHODNXNDQ3LWUD<DGxDNDUHQDEHUKXWDQJ
NHSDGDRUDQJWXDGDQOHOXKXUGDQPHODNXNDQ5VL<DGxDNDUHQDEHUKXWDQJ
kepada orang suci atas segala pengetahuan yang telah kita terima.
e. Intelektual \DLWX SROD SHQGHNDWDQ SHPEHODMDUDQ  NHSDGD SHVHUWD GLGLN
pada tingkat ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang lima aspek
SHPEHODMDUDQ \DQJ PHOLSXWL 9HGD 7DWWZD (WKLND $FDUDXSDNDUD GDQ
Sejarah Agama Hindu.
f. Kontekstual (contextual teaching and learning  \DLWX SHPEHODMDUDQ
GHQJDQ SROD SHQGHNDWDQ \DQJ PHQJDLWNDQ PDWHUL  \DQJ GLEHULNDQ GHQJDQ
kejadian yang dialami secara langsung di lingkungann keluarga dan sekolah
VLVZD EHUDGD 6LVZD DNDQ OHELK PXGDK PHQHUDSNDQ LOPX \DQJ GLGDSDW
GHQJDQ SHQHUDSDQ VHFDUD ODQJVXQJ 0HQXUXW 1XUKDGL   SHQGHNDWDQ
SHPEHODMDUDQ GLODNVDQDNDQ GHQJDQ PHOLEDWNDQ NRPSRQHQ XWDPD
SHPEHODMDUDQ\DQJHIHNWLI +V\DLIXO6DJDOD 
  Konstruktivisme,\DLWXSHQJHWDKXDQ\DQJGLEDQJXQVHGLNLWGHPLVHGLNLWGDUL
FDUDPHPHFDKNDQPDVDODKPHQHPXNDQVHVXDWX\DQJEHUJXQDSDGDGLULQ\D
PHPEDQJXQ  SHQJHWDKXDQ GL EHQDNQ\D VHQGLUL VHFDUD NRQVHS WHQWDQJ LOPX
yang diterimanya.
  Bertanya (Questioning FDUDFDUDEHUWDQ\DNHSDGDSHVHUWDGLGLNPHUXSDNDQ
VWUDWHJL XWDPD  \DQJ EHUEDVLV SHQGHNDWDQ NRQWHNVWXDO .DUHQD NHJLDWDQ
EHUWDQ\DEHUJXQDXQWXN
 PHQJJDOLLQIRUPDVL
 PHQJHFHNSHPDKDPDQSHVHUWDGLGLN
 PHPEDQJNLWNDQUHVSRQSHVHUWDGLGLN
 PHQJHWDKXLVHMDXKPDQDNHLQJLQWDKXDQSHVHUWDGLGLN
 PHQJHWDKXLKDOKDO\DQJWHODKGLNHWDKXLSHVHUWDGLGLN
 PHPIRNXVNDQSHUKDWLDQVLVZDSDGDVXDWX\DQJGLNHKHQGDNLJXUX
 PHPEDQJNLWNDQOHELKEDQ\DNODJLSHUWDQ\DDQSHVHUWDGLGLN
 PHQ\HJDUNDQNHPEDOLSHQJHWDKXDQVLVZD
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  Menemukan Inquiry PHUXSDNDQNDWDNXQFLSHQGHNDWDQNRQWHNVWXDONDUHQD
peserta didik menemukan sendiri pengetahuan tentang sesuatu ilmu. Siklus
LQTXLU\GLDZDOLGHQJDQWDKDSDQSURVHVVHEDJDLEHULNXW
 REVHUYDWLRQ REVHUYDVL
 TXHVWLRQLQJ EHUWDQ\D
 K\SRWKHVLV PHQJDMXNDQGXJDDQ
 GDWDJDWKHULQJ PHQJXPSXONDQGDWD
 FRQFOXVVLRQ PHQ\LPSXONDQ
  Masyarakat belajar learning community PHUXSDNDQSRODSHQGHNDWDQEHODMDU
VHFDUDEHUVDPDDQWDUDWHPDQVHNHODVWHPDQGLODLQNHODVGDQDWDXODLQVHNRODK
+DVLO EHODMDU \DQJ GLSHUROHK PHODOXL sharing, EDLN SHURUDQJDQ PDXSXQ VHFDUD
NHORPSRN*XUXPHODNXNDQSHQGHNDWDQLQLPHODOXLSHPEDJLDQNHORPSRNEHODMDU
VLVZD&RQWRKULLOGDODP0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+
%3 DGDODKPHQJDGDNDQNXQMXQJDQGDQGLDORJDQWDU$VUDP3DVUDPDQ\DQJDGD
EDLNGLOLQWDVNRWDPDXSXQSDGDOLQWDVSURYLQVL
  Pemodelan (modelling), \DLWX SHPEHODMDUDQ NRQWHNVWXDO PHODOXL PHQLUX SROD
DWDX FDUD \DQJ SRSXOHU GDQ PHPLOLNL QLODL NHEHQDUDQ \DQJ OHELK EDLN NDUHQD
WHODKWHUXMLSXEOLNPLVDOQ\DPHQGDSDWMXDUDEDFDVHORND&RQWRKFDUDPHPEDFD
seloka dapat dipakai standar kompetensi yang harus dicapai.
  5HÀHNVL UHÀHFWLRQ DGDODKFDUDEHUSLNLUWHQWDQJDSD\DQJEDUXGLSHODMDULGHQJDQ
PHUHYLVLSROD\DQJWHUGDKXOXGLDQJJDSNXUDQJVHPSXUQD5HÀHNVLPHUXSDNDQ
UHVSRQVWHUKDGDSNHMDGLDQ6HFDUDSHODQGDQSDVWLVLVZDPHQGDSDWWDPEDKDQ
LOPX GDQ SHQJHWDKXDQ WHQWDQJ KDO VDPD GDUL HYDOXDVL LOPX SHQJHWDKXDQ
VHEHOXPQ\D\DQJWHUQ\DWDVDQJDWEHUNDLWDQGDQPHPEHULSHQJXDWDQ6HEDJDL
FRQWRKVHVHRUDQJVHPEDK\DQJKDQ\DPHQJJXQDNDQGXSDGDQNHPEDQJQDPXQ
SDGDVDDWEHULNXWQ\DPHUHNDVHPEDK\DQJGLWHPSDWODLQPHQJJXQDNDQVDUDQD
\DQJOHELKOHQJNDSDGDGXSDNHPEDQJDGDVXDUDJHQWDGDQDGDVXDUDNLGXQJ
NHDJDPDDQ 3HQDPEDKDQ SHQJDODPDQ GDQ NHMDGLDQ PHUHÀHNVLNDQ VHEXDK
SHQJHWDKXDQ\DQJEDUXGDQEHUPDNQDWHQWDQJSHULODNXVHPEDK\DQJ
  Penilaian sebenarnya (authentic asessment), merupakan proses pengumpulan
EHUEDJDLGDWD\DQJELVDPHPEHULNDQJDPEDUDQSHUNHPEDQJDQEHODMDUVLVZD
*XUX KHQGDNQ\D WLGDN PHPEHULNDQ asessment/penilaian di akhir tengah
semester atau akhir semester, tetapi asessment dilakukan secara terintegrasi
SDGD VDDW PHODNXNDQ SURVHV SHPEHODMDUDQ NDUHQD NRQVHS SHEHODMDUDQ
PHQHNDQNDQVHMDXKPDQDSHVHUWDGLGLNPDPSXPHPSHODMDUL learning how to
learn EXNDQVHEHUDSDEDQ\DNSHODMDUDQ\DQJWHODKGLEHULNDQ
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Seorang guru setelah memahami Karakteristik Mata Pelajaran Agama Hindu dan
%XGL3HNHUWL 03$+%3 VHFDUDPHQ\HOXUXKKDUXVPHPSHUWLPEDQJNDQDVXPVLEHUSLNLU
EDKZDSHVHUWDGLGLNGDULNHODV,VDPSDLGHQJDQNHODV;,,GDULMHQMDQJSHQGLGLNDQGDVDU
GDQSHQGLGLNDQPHQHQJDK GLNGDVPHQ VHODPDWDKXQDNDQPHQHULPDSHQGLGLNDQ
03$+%3VHODPDMDPGHQJDQWDWDSPXNDDWDXVHODPDKDUL
0HOLKDWNDUDNWHULVWLN0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+
%3 GHQJDQPHQJJXQDNDQ OLPD SRODSHQGHNDWDQSHPEHODMDUDQPDNDSDUDJXUX
diharapkan dapat menyiapkan materi yang sangat terpilah dan terpilih agar menjadi
PDWHUL\DQJPDPSXPHUXEDKNDUDNWHUSHVHUWDGLGLNPHQMDGLNDQSHVHUWDGLGLN\DQJ
EHUDNKODN PXOLD EHUJXQD  EDJL GLULQ\D NHOXDUJD DJDPD GDQ EDQJVDQ\D PHQXMX
NHKLGXSDQ\DQJVHMDKWHUDEDKDJLDGDPDLGDQWHGXK moksartam jagathitha ya ca
ithi dharma 
3HPDKDPDQ PDWULN PDWHUL GDQ ZDNWX WHUVHEXW PHQMDGL SHUKDWLDQ NKXVXV
SDUDJXUX0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 SDGDVDDW
PHQJHPEDQJNDQVLODEXVNHGDODPVDWXDQDFDUDSHODMDUDQ
3HQGLGLNDQ GLVHOHQJJDUDNDQ GHQJDQ PHPEHUL NHWHODGDQDQ PHPEDQJXQ
NHPDXDQGDQPHPSHUVLDSNDQNUHDWLYLWDVSHVHUWDGLGLNGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQ
886LVGLNQDV1RPRU7DKXQ%$%,,SDVDOEXWLU 0HPEDQJXQNHPDXDQ
GDQPHPSHUVLDSNDQNUHDWLYLWDVSHVHUWDGLGLNSDGD0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGX
GDQ %XGL 3HNHUWL  03$+%3  GL WLQJNDW 6HNRODK 'DVDU NHODV , PHQJJXQDNDQ
SHQGHNDWDQSHQJHQDODQVHFDUDYLVXDOSHQGHQJDUDQGDQPHQ\LPDNGHQJDQDVXPVL
SHVHUWDGLGLNEHOXPELVDPHPEDFDGDQPHQXOLV
Guru menyadari karakter peserta didik adalah makhluk ciptaan Sang Hyang
:LGKL \DQJ GLEHNDOL GHQJDQ VLIDW NHEDLNDQ6DWWZDP VLIDW VHODOX EHUEXDW GHQJDQ
GLQDPLND HQHUJLN5DMDV GDQ VLIDW DFXK GDQ DSDWLV7DPDV 'L VDPSLQJ VLIDWVLIDW
6DWWZDP 5DMDV GDQ 7DPDV VHWLDS SHVHUWD GLGLN MXJD PHPLOLNL 6DEGD %D\X GDQ
,GHSVHUWDNHOHELKDQ\DLWXPHPLOLNLSLNLUDQ\DQJELVDGLEHUGD\DNDQ'HQJDQSLNLUDQ
inilah semua keinginan dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan keinginan
VHRUDQJJXUX\DQJGLDPDQDWNDQROHK8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQ\DLWX
PHPEDQJXQ NHPDXDQ GDQ NUHDWLYLWDVQ\D SDGD UDQDKUDQDK QLODL \DQJ WHUWXDQJ
GDODP.LWDE6XFL9HGD7DWWZD(WKLND$FDUD8SDNDUDGDQ6HMDUDK$JDPD+LQGX
Karakteristik ini juga dikaitkan dengan psikologis peserta didik yang rentan
GHQJDQSHQJDUXKOLQJNXQJDQSHVHUWDGLGLNLWXEHUDGD
Peserta didik dengan lingkungan keluarga dan sekolah akan secara langsung
PHPSHQJDUXKLLQGLYLGXVLVZD\DQJGLNHQDOGHQJDQmicrosystem. Peserta didik
dengan lingkungan kerja orang tua yang dinamakan exosystem.
6HODLQ GDUL SVLNRORJLV \DQJ PHPEHQWXN NDUDNWHU SHVHUWD GLGLN JXUX MXJD
GLWXQWXW PHPDKDPL WHQWDQJ SHULQJNDW NHFHUGDVDQ SHVHUWD GLGLN \DQJ GLVHEXW
multiple intelligences, \DLWX
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1. kecerdasan linguistikNHPDPSXDQEHUEDKDVD\DQJIXQJVLRQDO
2. kecerdasan logis matematisNHPDPSXDQEHUSLNLUUXQWXW
3. kecerdasan musikal/kemampuan menangkap dan menciptakan pola nada dan
irama,
4. kecerdasan spasialNHPDPSXDQPHPEHQWXNLPDMLQDVLPHQWDOWHQWDQJUHDOLWDV
5. kecerdasan kinestetik-ragawi/kemampuan menghasilkan gerakan motorik
yang halus,
6. kecerdasan intra-pribadi/kemampuan untuk mengenal diri sendiri, dan
7. kecerdasan antarpribadi/kemampuan memahami orang lain.
6HPXDNHFHUGDVDQLQLDNDQELVDEHUNHPEDQJSHVDWDSDELODJXUX0DWD3HODMDUDQ
$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 PDPSXPHPEXDWUHQFDQDVHFDUD
WHUSURJUDPGHQJDQEDLNGDQGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ
1. apa yang harus diajarkan,
 EDJDLPDQDFDUDPHQJDMDUNDQQ\DGDQ
3. kesesuaian materi dengan tingkat umur dan psikologi peserta didik.
*XUX0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 EHUNDLWDQ
GHQJDQ DSD \DQJ KDUXV GLDMDUNDQ GDODP SHQJHPEDQJDQ VLODEL PHOLKDW DORNDVL
MDPVHODPD GXD VHPHVWHU\DQJVHOXUXKQ\DEHUMXPODKWDWDSPXNDVHWLDS
tatap muka memerlukan alokasi waktu 4 x 35 menit. Jadi, selama 2 semester
hanya memiliki alokasi 4.620 menit atau setara dengan 77 jam.
8QWXNSHQGDODPDQGDQSHQJHWDKXDQWHQWDQJDORNDVLZDNWXGLPDNVXGEHULNXW
PHUXSDNDQWDEHOVHEDUDQZDNWXWDWDSPXNDGDQMXPODKMDPSHPEHODMDUDQ0DWD
3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 03$+%3 
7DEHO
6HEDUDQ:DNWX0DSHO3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL
3$+%3 .HODV,VG;,,
Semester
Jml
Jumlah
(Tatap
Muka/Kegt)
Kegiatan
Jam/
No Kelas
Alokasi Tatap
I
II
Orientasi
Hari /
Muka (Kali)
Bln
KBM UTS UAS KBM UTS UAS
1.
I
X
16
1
1
17
1
1
33
2.
II
0
17
1
1
17
1
1
34
3.
III
0
17
1
1
17
1
1
34
462
Jam /
4.
IV
0
17
1
1
17
1
1
34
19,25
5.
V
0
17
1
1
17
1
1
34
Hari
6.
VI
0
17
1
1
12
1
1
29
7.
VII
X
16
1
1
17
1
1
33
256
Jam/
8.
VIII
0
17
1
1
17
1
1
34
10,6
9.
IX
0
17
1
1
12
1
1
29
Hari
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10.
11.

X
XI

X
0

16
17

1
1

1
1

17
17

1
1

1
1

33
34

12.

XII

0

17

1

1

12

1

1

29

Total Tatap Muka Selama 12 Tahun (Kelas I S/D XII)

288
Jam/
12
Hari

368
1. 006 Jam
41 Hari

Total Jam / Hari Kbm Selama 12 Tahun ( Kelas I S/D XII)

7DEHO
6HEDUDQ.RPSHWHQVL'DVDU .' -XPODK7DWDS0XND
Kurikulum 2013
Semester (KBM)
Jumlah
Alokasi
Tingkat
I
II
No
Tatap
Kelas
Muka
KBM KD WAKTU KBM KD WAKTU
(Kali)
1.
I
16
7
4 x 35 ‘
17
7
4 x 35 ‘
33
2.
II
17
4
4 x 35 ‘
17
4
4 x 35 ‘
34
3.
III
17
4
4 x 35 ‘
17
4
4 x 35 ‘
34
4.
IV
17
4
4 x 35 ‘
17
4
4 x 35 ‘
34
5.
V
17
4
4 x 35 ‘
17
4
4 x 35 ‘
34
6.
VI
17
4
4 x 35 ‘
12
3
4 x 35 ‘
29
6XE7RWDO
101
24
4 x 35’
97
22
4 x 35’

7.
VII
16
4
3 x 40’
17
3
3 x 40’
33

VIII
17
4
3 x 40’
17
4
3 x 40’
34
9.
,;
17
4
3 x 40’
12
3
3 x 40’
29
6XE7RWDO
50
12
3 x 40 ‘
46
10 3 x 40 ‘
96
10.
;
16
4
3 x 45’
17
3
3 x 45’
33
11.
12.

;,

;,,
Sub Total
Total

17

4

3 x 45’

17

4

3 x 45’

34

17

4

3 x 45’

12

3

3 x 45’

29

50
201

12
48

3 x 45’

46
189

10
42

3 x 45’

96
390 kali

%HUNDLWDQGHQJDQEDJDLPDQDFDUDPHQJDMDUNDQQ\DSDUDJXUX0DWD3HODMDUDQ
$JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL  03$+%3   PHQ\DQJNXW PHWRGH GDQ DODW
SHUDJDPDNDGDSDWMXJDGLSHUWLPEDQJNDQPHQJJXQDNDQPHWRGHPHWRGHVHSHUWL
memilih silent setting PHGLWDVL group of singing PHQ\DQ\L prayer GRD 
fragmen VHQL GUDPD  history EHUFHULWD  'DQ ELVD VDMD GHQJDQ PHQJJXQDNDQ
DODWSHUDJDODLQQ\DEHUNDLWDQGHQJDQPDWHUL0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ
%XGL3HNHUWL 03$+%3 GDUL OLPD DVSHN\DQJDGD
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Memahami dan
menerapkan pengetahuan
Faktual, Konseptual, dalam
pengetahuan, teknologi, seni,
EXGD\DGDQKXPDQLRUDGHQJDQ
wawasan, kemanusiaan,
NHEDQJVDDQNHQHJDUDDQGDQ
SHUDGDEDQWHUNDLWIHQRPHQD
dan kejadian, kajian dan minat
untuk memecahkan masalah.
Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
GDQUDQDKDEVWUDNWHUNDLWGHQJDQ
SHQJHPEDQJDQGDUL\DQJGLSHODMDUL
di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan

C. KI - 3

D. KI - 4

1. Veda
= 20 %
2. Tattwa
= 17,5 %
3. Ethika/Susila = 35 %
4. Acara-Upakara = 17,5 %
5. Sejarah Ag. Hindu = 10 %

Bobot Materi

Perilaku jujur, disiplin,
WDQJJXQJMDZDESHGXOLVDQWXQ
ramah lingkungan, kerja sama,
gotong royong, cinta damai,
responsif dan cinta damai.

B. KI - 2

50 %

35 %

Aplikasi dari :
1. Tattwa
2. Acara - Upakara
3. Veda

1. Tattwa
2. Acara - Upakara
3. Veda
4. Sejarah

Ethika / Susila

1. Tattwa
2. Acara-Upakara
3. Veda

Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yg dianutnya

A. KI - 1

1. Veda
2. Tattwa
3. Ethika/Susila
4. Acara-Upakara
5. Sejarah Ag. Hindu
15 %

Bobot Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti/KI

5 Aspek

$VSHN0DWHUL.RPSHWHQVL,QWL ., GDQ
%RERW.RPSHWHQVL'DVDU .'
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%HUNDLWDQGHQJDQEDJDLPDQDFDUDPHQJDMDUNDQQ\DSDUDJXUX0DWD3HODMDUDQ
$JDPD +LQGX GDQ %XGL 3HNHUWL  03$+%3   PHQ\DQJNXW PHWRGH GDQ DODW
SHUDJDPDNDGDSDWMXJDGLSHUWLPEDQJNDQPHQJJXQDNDQPHWRGHPHWRGHVHSHUWL
memilih silent setting PHGLWDVL group of singing PHQ\DQ\L prayer GRD 
fragmen VHQL GUDPD  history EHUFHULWD  'DQ ELVD VDMD GHQJDQ PHQJJXQDNDQ
DODWSHUDJDODLQQ\DEHUNDLWDQGHQJDQPDWHUL0DWD3HODMDUDQ$JDPD+LQGXGDQ
%XGL3HNHUWL 03$+%3 GDUL OLPD DVSHN\DQJDGD

B. Ruang Lingkup, Aspek-aspek, dan Standar
Pengamalan Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Dasar mengajarkan konsep-konsep
\DQJ GDSDW PHQXPEXKNDQ NH\DNLQDQ DJDPD SHVHUWD GLGLN .RQVHSNRQVHS
WHUVHEXWPHOLSXWLDQWDUDODLQ
 5XDQJOLQJNXS3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXGDQ%XGL3HNHUWL 3$+%3 DGDODK7UL
.HUDQJND$JDPD+LQGX\DQJGLZXMXGNDQPHODOXLNRQVHS7UL+LWD.DUDQD\DLWX
D +XEXQJDQPDQXVLDGHQJDQ6DQJ+\DQJ:LGKL
E +XEXQJDQPDQXVLDGHQJDQPDQXVLD\DQJODLQGDQ
F +XEXQJDQPDQXVLDGHQJDQOLQJNXQJDQVHNLWDU
 $VSHN3HQGLGLNDQ$JDPD+LQGXSDGD6HNRODK'DVDU 6' PHOLSXWL
D 3HPDKDPDQ .LWDE 6XFL 9HGD \DQJ PHQHNDQNDQ NHSDGD SHPDKDPDQ 9HGD
VHEDJDLNLWDEVXFLPHODOXLSHQJHQDODQ.LWDE3XUDQD5DPD\DQD0DKDEKDUDWD
%KDJDYDGJLWD9HGD6UXWL6PHUWLGDQPHQJHQDOEDKDVD\DQJGLJXQDNDQGDODP
9HGDVHUWD0DKDUVLSHQHULPDZDK\X9HGDGDQ0DKDUVLSHQJNRGL¿NDVL9HGD
E 7DWWZDPHUXSDNDQSHPDKDPDQWHQWDQJ6UDGGKD\DQJPHOLSXWL%UDKPDQ
$WPD+XNXP.DUPD3XQDUEKDZDGDQ0RNVKD
F 6XVLOD \DQJ SHQHNDQDQQ\D SDGD DMDUDQ 6XEKD GDQ $VXEKD .DUPD 7UL
0DOD7ULND\D3DULVXGKD&DWXU3DUDPLWKD6DG5LSX7UL3DUDDUWKD'DLZL
Sampad dan Asuri Sampad, Catur Pataka, Tri Hita Karana dalam kehidupan
GDQ&DWXU*XUXVHEDJDLDMDUDQEKDNWLVHUWD7DW7ZDP$VL\DQJPHUXSDNDQ
ajaran kasih sayang antar sesama.
G $FDUD\DQJSHQHNDQDQQ\DSDGDVLNDSGDQSUDNWLNVHPEDK\DQJ\DLWXGHQJDQ
melafalkan lagu kidung keagamaan, memahami dasar Wariga, Jyotisa, Tari
6DNUDO2UDQJ6XFL7HPSDW6XFL7UL5QDVHUWDPHQJHQDO3DQFD<DGQ\D
e. Sejarah Agama Hindu menekankan pada pengetahuan sejarah
SHUNHPEDQJDQ$JDPD+LQGXGDUL,QGLDNH,QGRQHVLDVHMDUDKDJDPD+LQGX
VHEHOXPNHPHUGHNDDQGDQSHPDKDPDQVHMDUDKDJDPD
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C. Kerangka Dasar Kurikulum
0HQJDFXSDGD3HUPHQGLNEXG1RPRUWDKXQWHQWDQJ.HUDQJNDGDVDUGDQ
6WUXNWXU.XULNXOXP6HNRODK'DVDU0DGUDVDK,EWLGDL\DKSDGDSRLQW,,GLQ\DWDNDQ
EDKZD.HUDQJND'DVDU.XULNXOXPPHPXDWEHEHUDSDODQGDVDQ\DLWX
/DQGDVDQ)LORVR¿V
/DQGDVDQ ¿ORVR¿V GDODP SHQJHPEDQJDQ NXULNXOXP PHQHQWXNDQ NXDOLWDV
SHVHUWD GLGLN \DQJ DNDQ GLFDSDL NXULNXOXP VXPEHU GDQ LVL GDUL NXULNXOXP
SURVHV SHPEHODMDUDQSRVLVL SHVHUWD GLGLNSHQLODLDQKDVLO EHODMDUKXEXQJDQ
peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.
.XULNXOXPGLNHPEDQJNDQGHQJDQODQGDVDQ¿ORVR¿V\DQJPHPEHULNDQ
GDVDU EDJL SHQJHPEDQJDQ VHOXUXK SRWHQVL SHVHUWD GLGLN PHQMDGL PDQXVLD
,QGRQHVLDEHUNXDOLWDV\DQJWHUFDQWXPGDODPWXMXDQSHQGLGLNDQQDVLRQDO
3DGDGDVDUQ\DWLGDNDGDVDWXSXQ¿ORVR¿SHQGLGLNDQ\DQJGDSDWGLJXQDNDQ
VHFDUD VSHVL¿N XQWXN SHQJHPEDQJDQ NXULNXOXP \DQJ GDSDW PHQJKDVLONDQ
PDQXVLD \DQJ EHUNXDOLWDV %HUGDVDUNDQ KDO WHUVHEXW .XULNXOXP 
GLNHPEDQJNDQPHQJJXQDNDQ¿ORVR¿VHEDJDLEHULNXW
D 3HQGLGLNDQ EHUDNDU SDGD EXGD\D EDQJVD XQWXN PHPEDQJXQ NHKLGXSDQ
EDQJVDPDVDNLQLGDQPDVDPHQGDWDQJ3DQGDQJDQLQLPHQMDGLNDQ.XULNXOXP
 GLNHPEDQJNDQ EHUGDVDUNDQ EXGD\D EDQJVD ,QGRQHVLD \DQJ EHUDJDP
GLDUDKNDQXQWXNPHPEDQJXQNHKLGXSDQPDVDNLQLGDQXQWXNPHPEDQJXQ
GDVDUEDJLNHKLGXSDQEDQJVD\DQJOHELKEDLNGLPDVDGHSDQ0HPSHUVLDSNDQ
peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian
NXULNXOXPKDOLQLPHQJDQGXQJPDNQDEDKZDNXULNXOXPDGDODKUDQFDQJDQ
SHQGLGLNDQXQWXNPHPSHUVLDSNDQNHKLGXSDQJHQHUDVLPXGDEDQJVD'HQJDQ
GHPLNLDQWXJDVPHPSHUVLDSNDQJHQHUDVLPXGDEDQJVDPHQMDGLWXJDVXWDPD
VXDWXNXULNXOXP8QWXNPHPSHUVLDSNDQNHKLGXSDQPDVDNLQLGDQPDVDGHSDQ
SHVHUWD GLGLN .XULNXOXP  PHQJHPEDQJNDQ SHQJDODPDQ EHODMDU \DQJ
PHPEHULNDQNHVHPSDWDQOXDVEDJLSHVHUWDGLGLNXQWXNPHQJXDVDLNRPSHWHQVL
\DQJGLSHUOXNDQEDJLNHKLGXSDQGLPDVDNLQLGDQPDVDGHSDQGDQSDGDZDNWX
EHUVDPDDQ WHWDS PHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQ PHUHND VHEDJDL SHZDULV
EXGD\DEDQJVDGDQPDQXVLD\DQJSHGXOLWHUKDGDSSHUPDVDODKDQPDV\DUDNDW
GDQEDQJVD
E 3HVHUWD GLGLN DGDODK SHZDULV EXGD\D EDQJVD \DQJ NUHDWLI 0HQXUXW
SDQGDQJDQ ¿ORVR¿ LQL SUHVWDVL EDQJVD GL EHUEDJDL ELGDQJ NHKLGXSDQ GL
masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum
untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses
\DQJ PHPEHUL NHVHPSDWDQ NHSDGD SHVHUWD GLGLN XQWXN PHQJHPEDQJNDQ
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SRWHQVLGLULQ\DPHQMDGLNHPDPSXDQEHUSLNLUUDVLRQDOGDQNHFHPHUODQJDQ
DNDGHPLNGHQJDQPHPEHULNDQPDNQDWHUKDGDSDSD\DQJGLOLKDWGLGHQJDU
GLEDFDGLSHODMDULGDULZDULVDQEXGD\DEHUGDVDUNDQPDNQD\DQJGLWHQWXNDQ
ROHK OHQVD EXGD\DQ\D GDQ VHVXDL GHQJDQ WLQJNDW NHPDWDQJDQ SVLNRORJLV
VHUWDNHPDWDQJDQ¿VLNSHVHUWDGLGLN6HODLQPHQJHPEDQJNDQNHPDPSXDQ
EHUSLNLU UDVLRQDO GDQ FHPHUODQJ GDODP DNDGHPLN .XULNXOXP 
PHPSRVLVLNDQNHXQJJXODQEXGD\DWHUVHEXWGLSHODMDULXQWXNPHQLPEXONDQ
UDVDEDQJJDGLDSOLNDVLNDQGDQGLPDQLIHVWDVLNDQGDODPNHKLGXSDQSULEDGL
dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan
EHUEDQJVDPDVDNLQL
F 3HQGLGLNDQ GLWXMXNDQ XQWXN PHQJHPEDQJNDQ NHFHUGDVDQ LQWHOHNWXDO GDQ
NHFHPHUODQJDQ DNDGHPLN PHODOXL SHQGLGLNDQ GLVLSOLQ LOPX )LORVR¿ LQL
PHQHQWXNDQ EDKZD LVL NXULNXOXP DGDODK GLVLSOLQ LOPX GDQ SHPEHODMDUDQQ\D
DGDODK SHPEHODMDUDQ GLVLSOLQ LOPX essentialism  )LORVR¿ LQL PHZDMLENDQ
kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin
LOPX VHODOX EHUWXMXDQ XQWXN PHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQ LQWHOHNWXDO GDQ
kecemerlangan akademik.
G 3HQGLGLNDQ XQWXN PHPEDQJXQ NHKLGXSDQ PDVD NLQL GDQ PDVD GHSDQ
\DQJ OHELK EDLN GDUL PDVD ODOX GHQJDQ EHUEDJDL NHPDPSXDQ LQWHOHNWXDO
NHPDPSXDQ EHUNRPXQLNDVL VLNDS VRVLDO NHSHGXOLDQ GDQ EHUSDUWLVLSDVL
XQWXN PHPEDQJXQ NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW GDQ EDQJVD \DQJ OHELK EDLN
experimentalism and social reconstructivism  'HQJDQ ¿ORVR¿ LQL
.XULNXOXPEHUPDNVXGXQWXNPHQJHPEDQJNDQSRWHQVLSHVHUWDGLGLN
PHQMDGL NHPDPSXDQ GDODP EHUSLNLU UHÀHNWLI EDJL SHQ\HOHVDLDQ PDVDODK
VRVLDO GL PDV\DUDNDW GDQ XQWXN PHPEDQJXQ NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW
GHPRNUDWLV\DQJOHELKEDLN
'HQJDQGHPLNLDQ.XULNXOXPPHQJJXQDNDQ¿ORVR¿VHEDJDLPDQDGLDWDV
GDODPPHQJHPEDQJNDQNHKLGXSDQLQGLYLGXSHVHUWDGLGLNGDODPEHUDJDPDVHQL
NUHDWLYLWDV EHUNRPXQLNDVL QLODL GDQ EHUEDJDL GLPHQVL LQWHOLJHQVL \DQJ VHVXDL
GHQJDQGLULVHRUDQJSHVHUWDGLGLNGDQGLSHUOXNDQPDV\DUDNDWEDQJVDGDQXPDW
manusia.
2. Landasan Teoritis
.XULNXOXPGLNHPEDQJNDQDWDVWHRUL³SHQGLGLNDQEHUGDVDUNDQVWDQGDU´
standard-based education  GDQ WHRUL NXULNXOXP EHUEDVLV NRPSHWHQVL
competency-based curriculum  3HQGLGLNDQ EHUGDVDUNDQ VWDQGDU
PHQHWDSNDQDGDQ\DVWDQGDUQDVLRQDOVHEDJDLNXDOLWDVPLQLPDOZDUJDQHJDUD
yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
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VWDQGDUSHQJHORODDQVWDQGDUSHPELD\DDQGDQVWDQGDUSHQLODLDQSHQGLGLNDQ
.XULNXOXP EHUEDVLV NRPSHWHQVL GLUDQFDQJ XQWXN PHPEHULNDQ SHQJDODPDQ
EHODMDUVHOXDVOXDVQ\DEDJLSHVHUWDGLGLNGDODPPHQJHPEDQJNDQNHPDPSXDQ
XQWXNEHUVLNDSEHUSHQJHWDKXDQEHUNHWHUDPSLODQGDQEHUWLQGDN
.XULNXOXPPHQJDQXW
D SHPEHODMDDQ \DQJ GLODNXNDQ JXUX taught curriculum  GDODP EHQWXN SURVHV
\DQJ GLNHPEDQJNDQ EHUXSD NHJLDWDQ SHPEHODMDUDQ GL VHNRODK NHODV GDQ
masyarakat; dan
E SHQJDODPDQEHODMDUODQJVXQJSHVHUWDGLGLN learned-curriculum VHVXDLGHQJDQ
ODWDUEHODNDQJNDUDNWHULVWLNGDQNHPDPSXDQDZDOSHVHUWDGLGLN3HQJDODPDQ
EHODMDU ODQJVXQJ LQGLYLGXDO SHVHUWD GLGLN PHQMDGL KDVLO EHODMDU EDJL GLULQ\D
VHGDQJNDQKDVLOEHODMDUVHOXUXKSHVHUWDGLGLNPHQMDGLKDVLONXULNXOXP
3. Landasan Yuridis
/DQGDVDQ<XULGLV.XULNXOXPDGDODK
D 8QGDQJ8QGDQJ'DVDU1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD7DKXQ
E 8QGDQJXQGDQJ1RPRU7DKXQWHQWDQJ6LVWHP3HQGLGLNDQ1DVLRQDO
F 8QGDQJXQGDQJ 1RPRU  7DKXQ  WHQWDQJ 5HQFDQD 3HPEDQJXQDQ
-DQJND 3DQMDQJ 1DVLRQDO EHVHUWD VHJDOD NHWHQWXDQ \DQJ GLWXDQJNDQ
5HQFDQD3HPEDQJXQDQ-DQJND0HQHQJDK1DVLRQDOGDQ
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
3HQGLGLNDQ VHEDJDLPDQD WHODK GLXEDK GHQJDQ 3HUDWXUDQ 3HPHULQWDK
1RPRU  7DKXQ  WHQWDQJ 3HUXEDKDQ $WDV 3HUDWXUDQ 3HPHULQWDK
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

D. SKL yang Ingin Dicapai
6WDQGDU.RPSHWHQVL/XOXVDQ 6./ \DQJLQJLQGLFDSDLPHOLSXWLGLPHQVLVLNDS
pengetahuan, dan keterampilan. Adapun SKL yang menjadi pencapaian dalam
EXNXLQLDQWDUDODLQ
No
1

Dimensi
Sikap

.XDOL¿NDVL.HPDPSXDQ
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap manusia
EHULPDQ EHUDNKODN PXOLD EHULOPX SHUFD\D GLUL GDQ
EHUWDQJJXQJ MDZDE GDODP EHULQWHUDNVL VHFDUD HIHNWLI
dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah,
VHNRODKGDQWHPSDWEHUPDLQ
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2

3

Pengetahuan

0HPLOLNLSHQJHWDKXDQIDNWXDOGDQNRQVHSWXDOEHUGDVDUNDQ
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
VHQLGDQEXGD\DGDODPZDZDVDQNHPDQXVLDDQNHEDQJVDDQ
NHQHJDUDDQGDQSHUDGDEDQWHUNDLWIHQRPHQDGDQNHMDGLDQ
GLOLQJNXQJDQUXPDKVHNRODKGDQWHPSDWEHUPDLQ
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan
NUHDWLI GDODP UDQDK DEVWUDN GDQ NRQNUHW VHVXDL GHQJDQ
yang ditugaskan kepadanya.

E. KI yang Ingin Dicapai
.RPSHWHQVL,QWL ., \DQJLQJLQGLFDSDLPHOLSXWLGLPHQVLVLNDSVSLULWXDOVLNDS
sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun KI yang menjadi pencapaian
GDODPEXNXLQLDQWDUDODLQ
1. Menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. 0HQJKDUJDL SHULODNX MXMXU GLVLSOLQ WDQJJXQJMDZDE SHGXOL VDQWXQ UDVD
LQJLQWDKXHVWHWLNDSHUFD\DGLULWROHUDQPRWLYDVLLQWHUQDOSRODKLGXSVHKDW
UDPDKOLQJNXQJDQJRWRQJ UR\RQJ  GDODP EHULQWHUDNVL VHFDUD HIHNWLI GHQJDQ
OLQJNXQJDQVRVLDOGDQDODPGDODPMDQJNDXDQSHUJDXODQGDQNHEHUDGDDQQ\D
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural
GDODP LOPX SHQJHWDKXDQ WHNQRORJL VHQL EXGD\D GDQ KXPDQLRUD GHQJDQ
ZDZDVDQ NHDJDPDDQ NHEDQJVDDQ NHQHJDUDDQ GDQ SHUDGDEDQ WHUNDLW
fenomena dan kejadian yang tampak mata.
4. 0HQJRODK PHQ\DML GDQ PHQDODU EHUEDJDL KDO GDODP UDQDK NRQNUHW
PHQJJXQDNDQPHQJXUDLPHUDQJNDLPHPRGL¿NDVLGDQPHPEXDW GDQUDQDK
DEVWUDN PHQXOLV PHPEDFD PHQJKLWXQJ PHQJJDPEDU GDQ PHQJDUDQJ
VHVXDLGHQJDQ\DQJGLSHODMDULGLVHNRODKGDQGDULEHUEDJDLVXPEHUODLQ\DQJ
sama dalam sudut pandang/teori.
7DEHO
.RPSHWHQVL,QWL ., GDQ.RPSHWHQVL'DVDU .'
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

1. Menerima dan menjalankan  0HPELDVDNDQPHQJXFDSNDQVDODPDJDPD+LQGX
ajaran agama yang
 0HPELDVDNDQ PHQJXFDSNDQ 'DLQLND 8SDVDQD
dianutnya.
GRDVHKDULKDUL
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Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

2. Memiliki perilaku jujur,
GLVLSOLQWDQJJXQJMDZDE
santun, peduli, dan percaya
GLULGDODPEHULQWHUDNVL
dengan keluarga, teman,
dan guru.
3. Memahami pengetahuan
faktual dengan cara
PHQJDPDWL PHQGHQJDU
PHOLKDWPHPEDFD GDQ
PHQDQ\DEHUGDVDUNDQUDVD
ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan
NHJLDWDQQ\DGDQEHQGD
EHQGD\DQJGLMXPSDLQ\DGL
rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan
IDNWXDOGDODPEDKDVD\DQJ
jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
SHULODNXDQDNEHULPDQGDQ
EHUDNKODNPXOLD

2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan
lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan
6DQJ+\DQJ:LGKL $KLPVD 
%HUSHULODNX MXMXU 6DW\D  PHQJKDUJDL GDQ
PHQJKRUPDWL 7DW7ZDP$VL PDNKOXNFLSWDDQ
Sang Hyang Widhi.
 0HPDKDPL DMDUDQ 7UL .D\D 3DULVXGKD VHEDJDL
tuntunan hidup.
0HQJHQDO6XEKDGDQ$VXEKD.DUPD
0HPDKDPLWHQWDQJ.LWDE6XFL9HGD
3.4 Memahami Dharmagita
3.5 Memahami mantram-mantram Agama Hindu.
3.6 Memahami jenis ciptaan Sang Hyang Widhi.
3.7 Memahami kisah dan perjalanan orang suci
Hindu ke Bali.
4.1 Mengamalkan Tri Kaya Parisudha.
4.2 Mempraktikkan perilaku jujur melalui ajaran
6XEKD .DUPD GDQ PHPSHUNHFLO DMDUDQ $VXEKD
Karma.
0HQXQMXNNDQSHUEHGDDQNLWDENLWDEVXFLDJDPD
+LQGXNLWDENLWDEVXFLDJDPDGL,QGRQHVLDGDQ
EXNXELDVD
4.4 Mempraktikkan
Dharmagita
atau
Lagu
keagamaan Hindu.
4.5 Mendemontrasikan mantram-mantram agama
Hindu.
4.6 Mencontohkan ciptaan Sang Hyang Widhi dan
NDU\DPDQXVLDEHQGDPDWLGDQPDNKOXNKLGXS
4.7 Menceritakan kisah dan perjalanan orang suci
Hindu ke Bali.
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Silabus Mata Pelajaran: Agama Hindu dan Budi Pekerti Untuk SD
6DWXDQ3HQGLGLNDQ
.HODV 

.RPSHWHQVL,QWL

6'
, 6DWX


KI 1  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  0HPLOLNL SHULODNX MXMXU GLVLSOLQ WDQJJXQJ MDZDE VDQWXQ SHGXOL GDQ
SHUFD\DGLULGDODPEHULQWHUDNVLGHQJDQNHOXDUJDWHPDQGDQJXUX
KI 3  0HPDKDPL SHQJHWDKXDQ IDNWXDO GHQJDQ FDUD PHQJDPDWL PHQGHQJDU
PHOLKDW PHPEDFD  GDQ PHQDQ\D EHUGDVDUNDQ UDVD LQJLQ WDKX WHQWDQJ
GLULQ\DPDNKOXNFLSWDDQ7XKDQGDQNHJLDWDQQ\DGDQEHQGDEHQGD\DQJ
dijumpainya di rumah dan di sekolah.
KI 4  0HQ\DMLNDQSHQJHWDKXDQIDNWXDOGDODPEDKDVD\DQJMHODVGDQORJLVGDODP
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
WLQGDNDQ\DQJPHQFHUPLQNDQSHULODNXDQDNEHULPDQGDQEHUDNKODNPXOLD
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Materi
Pokok
1.1.1 Mantra
Dainika
8SDVDQD

4.1 Mengamalkan Tri Kaya
Parisudha

 0HPELDVDNDQPHQJ
ucapkan salam agama
Hindu.
 0HPELDVDNDQPHQJ
ucapkan Dainika
8SDVDQD GRDVHKDUL
KDUL 
2.1 Toleran terhadap sesama, 2.1.1 Pondasi
dan pilar
keluarga, dan lingkungan
hidup
dengan cara menyayangi
Ahimsa,
ciptaan Sang Hyang
Satya,
:LGKL $KLPVD 
dan Tat
2.2 Berperilaku jujur
Twam Asi
6DW\D PHQJKDUJDLGDQ
PHQJKRUPDWL 7DW7ZDP
$VL PDNKOXNFLSWDDQ
Sang Hyang Widhi.
3.1. Memahami ajaran Tri
Tri Kaya
.D\D3DULVXGKDVHEDJDL parisudha
tuntunan hidup.

Kompetensi Dasar

Alokasi
Waktu

;-S
Tugas:
0HPEXDW
laporan hasil
pengamatan
atau hasil diskusi
kelompok
contoh perilaku
Tri Kaya
Parisudha.

Unjuk kerja:
%HUNRQWULEXVL
dengan
ketulusan
kepada setiap
makhluk hidup.

0HPEXGD\DNDQ
perilaku hidup penuh
dengan Ahimsa
PHQ\D\DQJL VDW\D
MXMXUGDQLQWHJULWDV 
dan Tat Twam Asi
PHQJKDUJDLGDQ
PHQJKRUPDWL 

Mengamati
 0HODNXNDQNDMLDQ
literatur untuk
menarik kesimpulan
tentang pengertian,
konsep ajaran Tri
Kaya Parisudha.

Test
melafalkan
mantra Puja Tri
Sandhya dan
'DLQLND8SDVDQD

Penilaian

Menyimak dengan
saksama salam dalam
agama Hindu.
0HPELDVDNDQ
mengucapkan mantra
'DLQLND8SDVDQD

Pembelajaran

 %XNX3DNHW
Agama Hindu
 &HULWD7DQWUL
Kamandaka.
 .RPLN
5DPD\DQDGDQ
0DKDEKDUDWD

Itihasa dan
Purana.
Tantri
Kamandaka.

Sumber
Belajar
Do’a sehari-hari
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Observasi
Melihat umpan
EDOLNSHULODNX
siswa setelah
mendapat
Mapel Tri Kaya
Parisudha.

Menanya
 0HQJXQJNDSNDQ
dan memperWDQ\DNDQEDJLDQ
EDJLDQGDUL7UL.D\D
Parisudha.
 0HQFRQWRKNDQ
perilaku Wacka,
Manacika, dan
Kayika Parisudha
dalam kisah
5DPD\DQD
Portofolio
Menilai proses
dan hasil kerja
VLVZDEHUXSD
SHPEXDWDQ
Mengeksperimen- kliping yang
EHUNDLWDQ
kan/ mengeksdengan kegiatan
plorasikan
Wacika,
 0HODNXNDQ
Manacika,
pengamatan di
lingkungan terdekat, dan Kayika
manfaat melakukan Parisudha.
Tri Kaya Parisudha.
 0HQFRQWRKSHULODNX
Wacika, Kayika, dan
Manacika Parisudha
dalam kehidupan di
sekolah, di rumah.

Penilaian

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Penilaian
Tes
Melakukan tes
ELODGLSHUOXNDQ
dalam rangka
mengetahui
sejauh mana
pemahaman
siswa terhadap
pengertian,
konsep dasar,
dan manfaat
ajaran Tri Kaya
Parisudha.

Pembelajaran
Mengasosiasikan
 0HODNXNDQVHP
EDK\DQJGDSDW
menyucikan pikiran
GDQNHEHUKDVLODQ
hidup.
 0HPEHULGHQJDQ
ketulusan meruSDNDQEXQJD
NHKLGXSDQSULEDGL
dan keluarga.
Mengomunikasikan
 0HQ\LDSNDQEDKDQ
EDKDQYLVXDOLVDVLGDQ
memilah, memilih,
dan tanggapan/
komentar tentang
Kayika, Wacika, dan
Manacika Parisudha
DNKLUQ\DGLEHULNDQ
kesimpulan, koreksi
dan saran.
 3HQWLQJQ\D
EHUSLNLUEHUNDWD
GDQEHUEXDW
\DQJEDLNXQWXN
NHEDKDJLDQKLGXS

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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4.2. Mempraktikkan
perilaku jujur melalui
DMDUDQ6XEKD.DUPD
dan memperkecil ajaran
$VXEKD.DUPD

0HQJHQDO6XEKDGDQ
$VXEKD.DUPD

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran
Pokok
6XEKDGDQ
Mengamati:
$VXEKD.DUPD Melakukan kajian
literatur untuk
menarik kesimpulan
tentang pengertian,
NRQVHS6XEKDDGDQ
$VXEKD.DUPD
Menanya:
Mengungkapkan dan
mempertanyakan
mana yang termasuk
SHULODNX6XEKD.DUPD
dan atau perilaku
$VXEKD.DUPD
Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
 0HPEHULNDQ
manfaat dari
menceritakan
NHPEDOLFRQWRK
$VXEKD.DUPD
GDODP5DPD\DQD
GDQ0DKDEKDUDWD
 0HPEHULNDQ
manfaat dari
menceritakan
Observasi:
Melihat
SHUXEDKDQ
perilaku peserta
didik setelah
EHUGLVNXVL
tentang
pengertian dan
konsep ajaran
6XEKDGDQ
$VXEKD.DUPD

Tugas:
0HPEXDW
laporan hasil
pengamatan
menonton Audio
Visual ajaran
6XEKDGDQ
$VXEKD.DUPD
EHUGDVDUNDQ
hasil diskusi
kelompok.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Penilaian
Portofolio
Menilai proses
dan hasil kerja
VLVZDEHUXSD
SHPEXDWDQ
kliping Tokoh
yang cendrung
EHUEXDW6XEKD
Karma dalam
5DPD\DQD
dan tokoh
yang cendrung
EHUEXDW$VXEKD
Karma dalam
0DKDEKDUDWD
Tes
Melakukan tes
ELODGLSHUOXNDQ
dalam rangka
mengetahui
sejauh mana
pemahaman
siswa terhadap
pengertian,
konsep dasar
dan manfaat

Pembelajaran
NHPEDOLFRQWRK
6XEKD.DUPDGDODP
5DPD\DQDGDQ
0DKDEKDUDWD
Mengasosiasikan
 0HPEHULNDQ
dampak perilaku
6XEKDGDQ$VXEKD
Karma dalam cerita
5DPD\DQDGDQ
0DKDEKDUDWD
 7LSLVQ\D6UDGKDGDQ
EKDNWLVHVHRUDQJ
condong melakukan
SHUEXDWDQ$VXEKD
Karma.
Mengomunikasikan
 0HQJDMDNSHVHUWD
didik menyaksikan
Audio Visual
WHQWDQJ5DPD\DQD
GDQ0DKDEKDUDWD
\DQJEHUNDLWDQ
dengan perilaku
6XEKDGDQ$VXEKD
Karma.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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0HQXQMXNNDQSHUEHGDDQ
NLWDENLWDEVXFLDJDPD
+LQGXNLWDENLWDEVXFL
agama di Indonesia, dan
EXNXELDVD

3.3 Memahami tentang
.LWDEVXFL9HGD

Kompetensi Dasar

.LWDE6XFL
Veda

Materi
Pokok
0HPEHULNDQ
kesimpulan dari
tokoh sentral.
Mengamati
0HODNXNDQNDMLDQ
literatur untuk
menarik kesimpulan
tentang pengertian,
NRQVHSDMDUDQ.LWDE
6XFL9HGDEXNXELDVD
0HQ\LPDNNLWDEVXFL
agama-agama yang
ada di Indonesia,
PHODOXLYLVXDOLVDVL
JDPEDU
Menanya
Mengungkapkan dan
mempertanyakan
apa yang dinamakan
:DK\X.LWDE6XFL
EXNXELDVD
Mengeksperimenkan/ mengeksplorasikan
0HPEHULNDQLQIRU
masi tentang Sapta
5VLGDQ5VL:\DVD

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Portofolio
0HPEXDW
laporan hasil
pengamatan
WHQWDQJNLWDE
suci agama

Observasi
Melihat
XPSDQEDOLN
kemampuan
peserta didik
PHPEHGDNDQ
NLWDEVXFL
masing-masing
agama yang ada.

DMDUDQ6XEKD
GDQ$VXEKD
Karma.
;-S
Tugas
Menceritakan
hasil pengamatan dan hasil
menyimak alat
SHUDJDNLWDEVXFL
GDQEXNXELDVD

Penilaian

 %XNX3DNHW
Agama Hindu
 *DPEDUJDPEDU
NLWDEVXFLDJDPD
yang ada di
Indonesia
 *DPEDUYLVXDO
EHUXSDEXNX
ELDVD
 8SDGHVD

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
EHUNDLWDQGHQJDQ
NRGL¿NDVLNLWDE6XFL
Veda.
Mengasosiasikan
Pendengaran Sapta
5VLWHQWDQJNHEHQDUDQ
dinamakan wahyu,
karena menggunakan
EDKDVDGHZDWD
PDNDGLVHEXW
huruf Dewanegari.
:DK\XGLVHEXWMXJD
Sruthi, tafsir Sruthi
dinamakan Smrthi
yang dijadikan
VXPEHUKXNXPKLGXS
Mengomunikasikan
 'DULGDWD\DQJ
ada Veda adalah
pengetahuan yang
diterima oleh Sapta
5VLEHUXSDZDK\X
dan dikelompokkan
menjadi Veda Sruthi
dan Veda Smrthi.
 'LVDPSLQJSruthi
dan Smrthi ada juga

Pembelajaran

Tes
0HODNXNDQWHV
ELODGLSHUOXNDQ
dalam rangka
mengetahui
NLWDENLWDE
suci agama
yang ada di
Indonesia.
0HODNXNDQWHV
ELODGLSHUOXNDQ
dalam rangka
mengetahui
3HUEHGDDQ
9HGDGDQEXNX
ELDVD

yang ada dan
nama tempat
LEDGDKQ\D

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Materi
Pokok

4.4 Mempraktikkan lagu
Dharmagita atau
keagamaan Hindu.

3.4 Memahami Dharmagita. Dharmagita

Kompetensi Dasar

Menanya
 0HQJXQJNDSNDQ
dan mempertanyaNDQEDJDLPDQD
cara menghafalkan,
melafalkan
6HNDU5DUH/DJX
Keagamaan.
 *XUXPHPEHULNDQ
kata kunci cara
EHODMDUPHODIDONDQ

\DQJWHUPDVXN.LWDE
Suci Bhagawadgita,
kelompok Vedangga,
8SDYHGD
 %XNXSHQJHWDKXDQ
ELDVDEXNDQZDK\X
dari Sang Hyang
Widhi.
Mengamati:
Melakukan kajian
literatur untuk
menarik kesimpulan
tentang pengertian,
konsep tentang
Dharmagita.

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Observasi
Melakukan
umpan
EDOLNKDVLO
pendengaran
peserta didik
melafalkan

;-S
Tugas
Dari kinerja
kelompok
peserta didik
EHUJLOLUNHGHSDQ
menyanyikan
ODJX5HNDU
5DUHDWDXODJX
dolanan anak
VHFDUDEHUJLOLUDQ
di depan kelas

Penilaian

 %XNX3DNHW
Agama Hindu
 %XNX.LGXQJ
Panca Yadnya
 9&'6HNDU
5DUH'RODQDQ
anak nusantara.
 8SDGHVD

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Penilaian

6HNDU5DUHGDQODJX 6HNDU5DUH
Kidung Kawitan
Keagamaan.
Wargasari.
MengeksperimenPortofolio
kan/ mengeks0HPEXDWNOLSLQJ
plorasikan
0HPEHULNDQLQIRUPDVL lagu-lagu Sekar
5DUHGRODQDQ
WHQWDQJEHUEDJDL
MHQVL6HNDU5DUHDWDX anak daerah se
Indonesia.
lagu dolanan anak
PHODOXLDXGLRYLVXDO
seperti Meong-meong Tes
%DOL ,OLULOLU -DZD   8QWXNPHQJXML
kemampuan
7RNHFDQJ -DEDU 
atau kompetensi, peserta
Mengasosiasikan
 3DGDVDDWPHODNXNDQ didik diminta
mengartikan
VHPEDK\DQJGLDZDOL
makna tersirat
dengan melafalkan
dalam Sekar
lagu keagamaan,
rare atau
maka pikiran
lagu dolanan
menjadi hening dan
daerah.
WHQDQJGDQOHELK
 8QWXNPHQJXML
EHUNRQVHQWUDVL
kemampuan
melakukan puja
atau kompeEKDNWL
tensi, peserta

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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4.5 Mendemontrasikan
mantra-mantra agama
Hindu.

3.5 Memahami Mantra
agama Hindu.

Kompetensi Dasar
didik diminta
PHPEHGDNDQ
6HNDU5DUH
dan Lagu
Keagamaan.

 6HWLDSXPDWXWDPD
nya peserta didik
mampu melafalkan
lagu keagamaan
GHQJDQEDLN

Tugas
0HPEXDW
laporan hasil
pengamatan
menonton
Audio Visual
melafalkan
mantra gayatri

Penilaian

Pembelajaran

Mengomunikasikan
Menyanyikan lagu
6HNDU5DUHODJX
keagamaan Hindu
dapat menyejukkan
hati, menenangkan
pikiran. Seperti
pepatah, dengan ilmu
hidup menjadi mudah,
dengan agama hidup
PHQMDGLEHUDGDEGDQ
dengan seni hidup
menjadi indah.
Mengamati:
Mengenal
Mantra dalam 0HPEDFDPHQGHQJDU
agama Hindu kan dan melafalkan
PDQWUD'DLQLND8SDVDQD
terutama salam,
panganjali, Gayatri,
PDQWUDPHPXODLEHODMDU
dan mantra makan.

Materi
Pokok

;-S

Alokasi
Waktu

 %XNX3DNHW
Agama Hindu
 %XNXGRD
sehari-hari
 8SDGHVD
 $XGLR9LVXDO
tentang cara
EHUGRDGDQ

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
dan mantra
makan.

Penilaian

Observasi
0HOLKDWGLVLSOLQ
pengucapan
mantra Dainika
8SDVDQDGDODP
keseharian
Mengeksperimenpeserta didik.
kan/ mengeks0HQGHPRQWUD
plorasikan
sikan pelafalan
Melakukan pengamatmantra Makan
an terhadap tata cara
dan mantra
mengucapkan mantra
Gayatri.
GHQJDQEDLNGDQ
EHQDUPHODOXLFRQWRK
Tes
YLVXDOLVDVL
Melakukan tes
Mengasosiasikan ELODGLSHUOXNDQ
0HPEHULNDQ
dalam rangka
DNLEDWSRVLWLS\DQJ
mengetahui
GLWLPEXONDQGDUL
sejauh mana
pengucapan mantra
kemampuan
gayatri, mantra
menghafal dan
makan, salam dan
melafalkan
mantra dainika
mantra dengan
8SDVDQDODLQQ\D
EDLNGDQEHQDU

Menanya
Mengungkapkan dan
menanyakan manfaat
mantra-mantra Dainika
8SDVDQDWHUXWDPD
mantra Makan dan
mantra Gayatri dalam
kehidupan peserta didik.

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
VHPEDK\DQJ
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Materi
Pokok

4.6 Mencontohkan ciptaan
Sang Hyang Widhi dan
NDU\DPDQXVLDEHQGD
mati, dan makhluk
hidup.

3.6 Memahami jenis ciptaan Ciptaan Sang
Sang Hyang Widhi.
Hyang Widhi

Kompetensi Dasar

Penilaian

Alokasi
Waktu

Mengomunikasikan
0HQ\LDSNDQEDKDQ
EDKDQEDLNWXOLVDQ
PDXSXQDXGLRYLVXDO
EHUNDLWDQGHQJDQ
Mantra Dainika
8SDVDQDGDQ*D\DWUL
0HQFRQWRKNDQ
tentang pelafalan
mantra Makan, dan
mantra Gayatri.
Mendemontrasikan
secara personal
maupun kelompok.
;-S
Tugas
Mengamati
0HPEXDW
0HOLKDWYLVXDOLVDVL
laporan hasil
JDPEDU\DQJ
WDEXODVL\DQJ
tergolong makhluk
tergolong
ciptaan Sang
makhluk cipta+\DQJ:LGKLELVD
an Sang Hyang
EHUXSDWXPEXKDQ
ELQDWDQJPDQXVLD
Widhi dan hasil
karya manusia.
GDQEHQGDPDWL
0HQJDGDNDQNDMLDQ 0HPEXDW
laporan
literatur tentang
konsep, pengertian
pengamatan
tentang ciri-ciri
ciptaan Sang Hyang

Pembelajaran

 %XNX3DNHW
Agama Hindu
 *DPEDUJDPEDU
makhluk hidup
GDQEHQGDPDWL
 *DPEDUDODW
peraga hasil
karya manusia.

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti

33

Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
makhluk hidup
dan ciri-ciri
EHQGDPDWL

Widhi dan karya
manusia.
Menanya
0HQJXQJNDSNDQ
dalam pertanyaan apa
\DQJPHPEHGDNDQ
DQWDUDWXPEXKDQ
ELQDWDQJPDQXVLD
GDQEHQGDPDWL
dengan menunjukkan
contohnya.
0HQJXODQJGDQ
PHQDQ\DNDQNHPEDOL
hakikat dasar yang
PHQ\HEDENDQ
SHUEHGDDQDQWDUD
karya manusia dengan
ciptaan Sang Hyang
Widhi.
Mengeksperimenkan/ mengeksplorasikan
0DQIDDWGDQ
KXEXQJDQPDNKOXN
ciptaan Sang Hyang
Widhi yang satu
dengan yang lainnya.
Portofolio
0HPEXDW
laporan hasil
pengamatan
YLVXDOLVDVL
JDPEDUWHQWDQJ
jenis mahkluk
hidup dan ciricirinya.

Observasi
Menilai
dari hasil
pengamatan
PHQJDSDELVD
dikategorikan
VHEDJDLEHQGD
mati, dan
mengapa
dikategorikan
makhluk hidup.

Penilaian

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
0HQ\DGDUL.H0DKD
Kuasaan Sang
Hyang Widhi, yang
WLGDNELVDGLWLUX
oleh kemampuan
manusia.
Mengasosiasikan
$GDQ\DFLSWDDQ
Sang Hyang Widhi
kita harus selalu
EKDNWLGDQNDVLK
kepada sesama
makhluk ciptaan
Sang Hyang Widhi.
.HOHELKDQFLSWDDQ
sang Hyang Widhi
PHPLOLNL6DEGD
Bayu, dan Idep
VHKLQJJDELVD
WXPEXKEHUSLNLU
GDQEHUVXDUD
Adapun hasil karya
manusia tidak
PHPLOLNL6DEGD
Bayu, dan Idep.
.DUHQDSHUEHGDDQ
DGDQ\D6DEGD%D\X

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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3.7. Memahami kisah dan
perjalanan orang suci
Hindu ke Bali.

Kompetensi Dasar

Kisah
perjalanan
orang Suci ke
Bali

Materi
Pokok

Mengomunikasikan
0DQIDDWGDQ
KXEXQJDQPDNKOXN
ciptaan Sang Hyang
Widhi yang satu
dengan yang lainnya.
6HWHODKPHQJHWDKXL
ke Maha Kuasaan
Sang Hyang Widhi,
maka peserta didik
EHUNHVLPSXODQ
EDKZD%HOLDXPDKD
segalanya dan
harus melakukan
SXMDGDQEKDNWL
untuk mendapat
anugerah-Nya.
Mengamati
Melakukan kajian
literatur tentang
perjalanan Mpu

dan Idep, maka
GDSDWGLVHEXWNDQ
ciri makhluk hidup
GDQFLULEHQGDPDWL

Pembelajaran

Tugas
Masing-masing
kelompok
melaporkan

Penilaian

;-S

Alokasi
Waktu

 %XNX3DNHW
Agama Hindu

Sumber
Belajar
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4.7 Menceritakan kisah
dan perjalanan orang
suci Hindu ke Bali

Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Penilaian

hasil diskusi
Kuturan dan Dang
Hyang Nirarta ke Bali. tentang kisah
perjalanan
Mpu Kuturan
Menanya
0HQJXQJNDSNDQGDQ dan atau Dang
menanyakan maksud Hyang Nirartha
ke Bali, serta
kedatangan Mpu
peninggalan
Kuturan dan Dang
monumental
Hyang Nirartha ke
yang diwarisi
Bali.
umat Hindu
0SX.XWXUDQGDQ
Dang Hyang Nirartha sampai sekarang
di Indonesia.
VHEDJDLSHQDVLKDW
raja Bali pada
Observasi
DEDGGDQDEDG
MengungkapGDQEHEHUDSD
NDQPDQDOHELK
peninggalan
dahulu menuju
arkeologis.
Pulau Bali, Mpu
Mengasosiasikan Kuturan atau
Dang Hyang
.HGDWDQJDQ0SX
Nirartha, apa
Kuturan dan Dang
alasannya.
Hyang Nirartha ke
Bali menguatkan
NHEHUDGDDQDJDPD
Hindu.

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
 *DPEDUYLVXDO
peninggalan
arkeologis Mpu
Kuturan.
 *DPEDUYLVXDO
peninggalan
arkeologis Dang
Hyang Nirartha.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
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Kompetensi Dasar

Materi
Pokok
Penilaian
Portofolio
Peserta didik
PHPEXDW
kliping tentang
Dewa Tri Murti
dan tempat
pemujaannya.
Tes
8QWXN
mengukur
kompetensi,
peserta
didik perlu
menunjukkan
hasil peragaan
JDPEDU\DQJ
telah disediakan
oleh guru,
mana kelompok
peninggalan
Mpu Kuturan,
dan yang mana
termasuk
peninggalan
Dang Hyang
Nirartha.

Pembelajaran
3HQJXDWDQNHKLGXSDQ
EHUDJDPDGLWDQGDL
dengan konsep
pemujaan Tri Murti,
Sang Hyang Widhi
dalam pelinggih
Padmasana.
Mengomunikasikan
$GDQ\DSHPXMDDQ
Dewa Brahma, Dewa
Wisnu, Dewa Siwa
7UL0XUWL SHPXMDDQ
leluhur, kahyangan
tiga adalah jasa Mpu
Kuturan.
$GDQ\DSHOLQJJLK
pokok Padmasana,
tatanan Acara8SDNDUD3XUD
3RQMRNEDWX3XUD
Purancak, dan Soroh
%UDKPDQDEHUNDWMDVD
Dang Hyang Nirartha

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Bab

3

Gambaran
Khusus

A. Desain Pembelajaran Pendidikan
Agama Hindu dan Budi Pekerti
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
NUHDWLYLWDVGDQNHPDQGLULDQVHVXDLGHQJDQEDNDWPLQDWGDQSHUNHPEDQJDQ¿VLN
serta psikologis peserta didik.

1. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Strategi dalam melaksanakan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting
mendapat perhatian pendidik. Strategi dalam pembelajaran ada 3 jenis, yakni
strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan
strategi pengelolaan pembelajaran.
a. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran
Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan strategi mengorganisasi isi
pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat
urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan.
Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
strategi mikro dan strategi makro. Startegi mikro mengacu kepada metode untuk
pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, atau prosedur,
atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi
pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip.
b. Strategi Penyampaian Pembelajaran.
Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel,
metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah:
(1) menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik,
(2) menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik
untuk menampilkan unjuk kerja.
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c. Strategi Pengelolaan Pembelajaran
Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode
yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara peserta didik dengan
variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan
keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang
GLJXQDNDQ VHODPD SURVHV SHPEHODMDUDQ 3DOLQJ WLGDN DGD  WLJD  NODVL¿NDVL
penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan
kemajuan belajar peserta didik, dan motivasi.
Dalam Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, strategi pembelajaran
dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan
yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada beberapa strategi
pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, yaitu:
a. Strategi Dharma Wacana adalah pelaksanaan mengajar dengan ceramah secara
oral, lisan, dan tulisan diperkuat dengan menggunakan media visual. Dalam hal
ini, peran guru sebagai sumber pengetahuan sangat dominan. Belajar agama
dengan strategi Dharma Wacana dapat memperoleh ilmu agama dengan
mendengarkan wejangan dari guru. Strategi Dharma Wacana termasuk dalam
ranah pengetahuan dalam dimensi Kompetensi Inti 3.
b. Strategi 'KDUPDJŝWŅ adalah pelaksanaan mengajar dengan pola melantunkan
sloka, palawakya, danWHPEDQJ. Guru dalam proses pembelajaran dengan pola
'KDUPDJŝWŅ, melibatkan rasa seni yang dimiliki setiap peserta didik, terutama
seni suara atau menyanyi, sehingga dapat menghaluskan budhi pekertinya.
c. Strategi Dharma Tula adalah pelaksanaan mengajar dengan cara mengadakan
diskusi di dalam kelas. Strategi Dharma Tula digunakan karena tiap peserta
didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan strategi
Dharma Tula, peserta didik dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran.
d. Strategi 'KDUPD<DWUD adalah pelaksanaan pembelajaran dengan cara mengunjungi
tempat-tempat suci. Strategi 'KDUPD<DWUD baik digunakan pada saat menjelaskan
materi tempat suci, hari suci, budaya, dan sejarah perkembangan Agama Hindu.
e. Strategi 'KDUPD6KDQWL adalah pelaksanaan pembelajaran untuk menanamkan
sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh yang penuh dengan rasa toleransi.
Strategi 'KDUPD6KDQWL dalam pembelajaran memberikan kesempatan kepada
peserta didik, untuk saling mengenali teman kelasnya, sehingga menumbuhkan
rasa saling menyayangi.
f. Strategi Dharma Sadhana adalah pelaksanaan pembelajaran untuk
menumbuhkan kepekaan sosial peserta didik melalui pemberian atau pertolongan
yang tulus ikhlas dan mengembangkan sikap berbagi kepada sesamanya.
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2. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
NUHDWLYLWDVGDQNHPDQGLULDQVHVXDLGHQJDQEDNDWPLQDWGDQSHUNHPEDQJDQ¿VLN
serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian
SURVHVSHPEHODMDUDQXQWXNPHQLQJNDWNDQH¿VLHQVLGDQHIHNWLYLWDVNHWHUFDSDLDQ
kompetensi lulusan.
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip
pembelajaran yang digunakan:
a. dari peserta didik diberi tahu, menuju peserta didik mencari tahu;
b. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka
sumber belajar;
c. dari pendekatan tekstual, menuju proses sebagai penguatan penggunaan
pendekatan ilmiah;
d. dari pembelajaran berbasis konten, menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
e. dari pembelajaran parsial, menuju pembelajaran terpadu;
f. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal, menuju pembelajaran
dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
g. dari pembelajaran verbalisme, menuju keterampilan aplikatif;
K SHQLQJNDWDQ GDQ NHVHLPEDQJDQ DQWDUD NHWHUDPSLODQ ¿VLNDO KDUGVNLOOV) dan
keterampilan mental (VRIWVNLOOV 
i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
j. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (LQJ
QJDUVRVXQJWXORGR , membangun kemauan (LQJPDG\RPDQJXQNDUVR , dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (WXW
ZXULKDQGD\DQL 
k. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
l. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa
saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
H¿VLHQVLGDQHIHNWLYLWDVSHPEHODMDUDQGDQ
n. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup
perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran.
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Pembelajaran melalui sebuah proses, tertuang dalam alur pikir seperti tabel
berikut.
Tabel 5 : Alur Pikir Proses Belajar Mengajar

Proses Belajar Mengajar
Tujuan

Siswa

Proses

Hasil

Umpan Balik

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang
pendidik dalam menyampaikan materi Pendidikan Agama Hindu dan Budi
Pekerti. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran antara lain:
a. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada
sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam
jumlah yang relatif besar.
b. Metode Diskusi adalah metode mengajar dengan melibatkan dua atau lebih
peserta didik untuk berinteraksi, seperti saling bertukar pendapat, dan saling
mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan
kesepakatan di antara mereka.
c. Metode Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif
untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti
Bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana proses bekerjanya? Bagaimana proses
mengerjakannya?
d. Metode Ceramah Plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari
satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya.
e. Metode Resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan peserta
didik membuat UHVXPH dengan kalimat sendiri.
f. Metode Eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di
mana peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan
membuktikan sendiri.
g. Metode6WXG\7RXU (karya wisata) adalah metode mengajar dengan mengajak
peserta didik mengunjungi suatu objek wisata guna menambah wawasan
peserta didik, kemudian membuat laporan dan membukukan hasil kunjungan
tersebut dalam bentuk tugas.
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h. Metode Latihan Keterampilan adalah suatu metode mengajar dengan
memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik, dan
mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses
tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu (misal: membuat tas dari mute).
i. Metode Pengajaran Beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya
lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas.
j. 3HHU7HDFKLQJ0HWKRG sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu
metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri.
k. Metode Pemecahan Masalah bukan hanya sekadar metode mengajar, tetapi
juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam SUREOHPVROYLQJ dapat
menggunakan metode-metode.
l. 3URMHFW 0HWKRG adalah metode perancangan, yaitu suatu metode mengajar
dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti
sebagai objek kajian.
m. 7DLOHUHQ0HWKRG yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagiansebagian, misalnya sloka per sloka kemudian disambung lagi dengan sloka lain
yang masih terkait dengan masalah yang diangkat.
Dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, pemahaman, penghayatan, dan
keyakinan peserta didik terhadap ajaran agama Hindu dalam kehidupan seharihari, metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah
disusun dalam kegiatan nyata agar tercapai proses pembelajaran secara optimal.

3. Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Dunia pendidikan merupakan dunia yang dinamis. Hal ini sejalan dengan
tujuan pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan mampu menguasai hasil
proses belajar mengajar. Dunia pendidikan akan selalu menyelaraskan hasil
belajar peserta didik sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.
Untuk mencapai hasil belajar yang optimal ini, digunakan beragam pendekatan
dan teknik pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa teknik mengajar,
adapun teknik-teknik tersebut antara lain:
a.6LOHQW6LWWLQJ artinya duduk hening atau meditasi.
Peserta didik mengendapkan berbagai gejolak pikiran dan emosi sehingga
pikiran menjadi IUHVK dan bugar.
b. 3UD\HUartinya peserta didik diajak sembahyang dan berdo’a.
Peserta didik masuk dalam suasana keagamaan.
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c. 6WRU\7HOOLQJartinya cerita yang berkaitan dengan agama dan bermain peran.
Peserta didik mampu mengambil nilai HWKLF, moral dan spirit, serta ritual
(spiritual) dari alur cerita yang ada.
d. *URXSVLQJLQJartinya menyanyikan lagu keagamaan /kidung suci.
Bernyanyi dapat memekarkan rohani dan kebersamaan, sehingga cinta dan
kasih bisa mekar dan tumbuh.

4. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV,
Pelaksanaan Pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan
pendahuluan, inti, dan penutup.
a. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
  PHQ\LDSNDQ SHVHUWD GLGLN VHFDUD SVLNLV GDQ ¿VLN XQWXN PHQJLNXWL SURVHV
pembelajaran;
2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh
dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional;
3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari;
4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
b. Kegiatan Inti
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu
GDQDWDX VDLQWL¿N GDQDWDX LQNXLUL GDQ SHQ\LQJNDSDQ GLVFRYHU\  dan/atau
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah SURMHFWEDVHG
OHDUQLQJ disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
c. Sikap
Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah
proses afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati,
hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan
kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.
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d. Pengetahuan
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivititas belajar
dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas
EHODMDU GDODP GRPDLQ NHWHUDPSLODQ 8QWXN PHPSHUNXDW SHQGHNDWDQ VDLQWL¿N
tematik terpadu, dan tematik, sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis
penyingkapan/penelitian (GLVFRYHU\LQTXLU\ OHDUQLQJ). Untuk mendorong peserta
didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok,
disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya
berbasis pemecahan masalah (SURMHFWEDVHGOHDUQLQJ).
e. Keterampilan
Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba,
menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata
pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk
melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan
tersebut, perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis
penyingkapan/penelitian GLVFRYHU\LQTXLU\OHDUQLQJ  dan pembelajaran yang
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah SURMHFWEDVHGOHDUQLQJ 
f. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa, baik secara individual maupun
NHORPSRNPHODNXNDQUHÀHNVLXQWXNPHQJHYDOXDVL
1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat, langsung maupun tidak
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas
individual maupun kelompok; dan
4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

5. Model Pembelajaran
Metode dan teknik Pembelajaran diasimilasikan menjadi sebuah format model
pembelajaran yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013, meliputi 5 (lima ) M yaitu.
a. Mengamati
Pola atau model pembelajaran dengan membaca buku bacaan, mengamati
secara visual dan audio visual.
b. Menanya
Pola atau model pembelajaran dengan menerima pertanyaan dari peserta didik.
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c. Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
Pola atau model pembelajaran dengan menggali kompetensi peserta didik
dengan berbagai pertanyaan, atau ilustrasi tontonan visual dan atau audio visual.
d. Mengasosiasikan
Pola atau model pembelajaran dengan memberi kesimpulan atas hasil
pengamatan peserta didik.
e. Mengomunikasikan
Pola atau model pembelajaran dengan memberikan ruang dan waktu peserta
didik untuk menyampaikan pemahaman atas konsep yang didapat dari
mengamati, menanya, dan hasil pengamatan di lapangan atau hasil observasi.
Dengan menggunakan 5 model atau pola pembelajaran tersebut, pendidik
dapat mencapai SKL yang diharapkan sesuai dengan KI dan KD yang ada sesuai
dengan tingkatan dan kelas yang mengalami proses belajar dan mengajar.

6. Penilaian Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Penilaian proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
menggunakan pendekatan penilaian otentik (DXWKHQWLFDVVHVPHQW) yang menilai
kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah
perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui
sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik,
pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Dalam
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, penilaian yang dilakukan adalah
penilaian proses dan RXWFRPH yang dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti
penilaian unjuk kerja (SHUIRUPDQFH), penilaian sikap, penilaian tertulis (SDSHU
DQGSHQFLOWHVW), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan
hasil kerja/karya peserta didik (SRUWRIROLR), dan penilaian diri.
Dalam Kurikulum 2013, penilaian menekankan pada ranah sikap, kognitif dan
keterampilan. Dalam Peraturan Menteri No 66 Tahun 2013, jenis-jenis penilaian
yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar meliputi; Penilaian Otentik,
Penilaian Diri, Penilaian Berbasis Portofolio, Ulangan, Ulangan Harian, Ulangan
Tengah Semester, Ulangan Akhir, Semester, Ujian Tingkat Kompetensi, Ujian
Mutu Tingkat Kompetensi, Ujian Nasional, Ujian Sekolah. Pendidikan Agama
Hindu dan Budi Pekerti dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
menggunakan beberapa metode penilaian, diantaranya:
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a. Penilaian Sikap
1) Observasi
Guru dapat melakukan observasi secara langsung terhadap peserta didik yang
dibinanya. Hasil pengamatan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai umpan balik
bagi peserta didik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan
dengan menggunakan lembar observasi. Berikut contoh lembar Observasi.
Contoh: Lembar Observasi
No

Nama

Sikap Spiritual
Mensyukuri
1-4

Sikap Sosial
Santun Peduli
Jujur
1-4
1-4
1-4

Total
Skor

1
2
3

a. Penilaian diri
Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik diminta
untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat
pencapaian kompetensi yang dipelajari. Teknik penilaian diri dapat digunakan
untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor.
Contoh format penilaian diri
Nama : _________________ Kelas: _________________
Pelajaran : _________________
No

Aspek Sikap

1
2
3
4
5
6
7

Skor Perolehan
Penilaian diri
Penilaian oleh guru
1
2
3
4
1
2
3
4

Kedisiplinan
Kejujuran
Tanggung jawab
Kerajinan
Kemandirian
Ketekunan
Kerja sama
Total
Keterangan :
Skor = Penilaian diri + Penilaian guru
2
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b. Penilaian antar peserta didik
Penilaian antar peserta didik adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik
diminta menilai peserta didik yang lain, pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Contoh format penilaian antar peserta didik
Nama: _________________
Kelas: _________________
Pelajaran : _________________
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skor Penilaian
1
2
3
4

Aspek
Kedisiplinan
Kejujuran
Tanggung jawab
Kerajinan
Kemandirian
Ketekunan
Kerja sama
Kesopanan
Penguasaan materi
Total

c. Jurnal
Teknik penilaian jurnal merupakan kegiatan penilaian terhadap jurnal yang
dihasilkan peserta didik dalam periode/waktu tertentu.
Contoh Format Penilaian Jurnal
Judul Jurnal :
Nama peserta didik: ________
Aspek
Persiapan

Proses

Hasil

Kelas: _____

Indikator Keberhasilan

Skor
maks

Skor
perolehan

Perencanaan
Bahan dan alat yang digunakan
Lokasi
Metode/langkah kerja
Waktu
Desain
Isi pelaporan
Kerapihan pelaporan
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Keterangan :
Skor = Skor maks + Skor perolehan
2
b. Penilaian Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara
tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Tes tertulis dapat digunakan pada
ulangan harian atau ulangan tengah semester, akhir semester, ulangan kenaikan
kelas, ujian tingkat kompetensi (UTK), dan ujian sekolah. Tes tertulis dapat
berbentuk isian singkat, atau uraian (HVVD\).
 %HQWXN8UDLDQ
Kerjakanlah soal-soal di bawah ini sesuai perintah!
a) Tulislah 3 contoh pelaksanaan <DMxŅ secara 1DLPLWWLND<DMxŅ!
Cara Penskoran:
Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan
kelengkapan jawaban yang diberikan/ditetapkan guru. Semakin lengkap dan
tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor.
2) Tes Lisan
 'DIWDU&HN &KHFNOLVW)
Penilaian unjuk kerja Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dapat
dilakukan dengan menggunakan daftar cek (baik-tidak baik). Dengan daftar cek,
peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat
diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai.
Contoh &KHFNOLVW.
Format Penilaian Praktek Palawakya dalam 'KDUPDJŝWŅ
Nama peserta didik: ________
Kelas: _____
No
Aspek yang Dinilai
1 Kebersihan Pakaian
2 Gerakan
3 Bacaan
a. Kelancaran
b. Kebenaran
4 Keserasian bacaan dan gerakan
5 Ketertiban
6 Kesopanan
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Baik

Tidak Baik

Skor yang dicapai
Skor maksimum 21
Keterangan:
- Baik mendapat skor 3
- Tidak baik mendapat skor 1
1) Skala Penilaian (5DWLQJ6FDOH)
Penilaian unjuk kerja yang menggunakan penilaian skala yang memungkinkan
penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena
pemberian nilai secara kontinum mampu memberikan pilihan kategori nilai lebih
dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna.
Nama peserta didik: ________
No
1
2
3

4
5

Aspek yang Dinilai

Kelas: _____
Sangat
Baik
(4)

Baik
(3)

Cukup
(2)

Kurang
(1)

Kebersihan Pakaian
Perilaku
Bacaan
a. Kelancaran
b. Kebenaran
Keserasian bacaan dan gerakan
Ketertiban

Keterangan:
Kriteria penilaian dapat dilakukan sebagai berikut:
 -LNDVHRUDQJSHVHUWDGLGLNPHPSHUROHKVNRUGDSDWGLWHWDSNDQVDQJDWEDLN
 -LNDVHRUDQJSHVHUWDGLGLNPHPSHUROHKVNRUGDSDWGLWHWDSNDQEDLN
 -LNDVHRUDQJSHVHUWDGLGLNPHPSHUROHKVNRUGDSDWGLWHWDSNDQFXNXS
 -LNDVHRUDQJSHVHUWDGLGLNPHPSHUROHKVNRUGDSDWGLWHWDSNDQNXUDQJ
 3HUWDQ\DDQODQJVXQJ
Peserta didik dan guru dapat menanyakan secara langsung atau melakukan
wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya,
bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di
sekolah mengenai “Peningkatan Ketertiban." Berdasarkan jawaban dan reaksi
lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik
itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga
dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.
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 3HQLODLDQ7XJDV
Teknik penilaian tugas merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang
harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Macam-macam tugas peserta
didik dapat berupa makalah, kliping, observasi, karya ilmiah, serta yang lain.
Contoh Format Penilaian Tugas
Judul Tugas :
Nama peserta didik: ________
Aspek
Persiapan
Proses
Hasil

Kelas: _____

Indikator Keberhasilan

Skor maks
Skor
(1-4)
perolehan

Perencanaan
Bahan dan alat yang digunakan
Metode/langkah kerja
Waktu
Isi pelaporan
Kerapihan pelaporan

Keterangan :
Skor = Skor maks + Skor perolehan
2
 /DSRUDQ3ULEDGL
Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat
ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan,
atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis
pandangannya tentang “Perilaku 6XEKD dan $VXEKD .DUPD dalam kehidupan
sehari-hari” yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat
oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang
dimilikinya. Untuk menilai perubahan perilaku atau sikap peserta didik secara
keseluruhan, khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
menyangkut akhlak mulia, kepribadian, estetika, dan tanggungjawab, semua
catatan dapat dirangkum dengan menggunakan lembar pengamatan berikut.
Contoh Lembar Pengamatan
(Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti)
Perilaku/sikap yang diamati
Nama peserta didik
Kelas
Semester
Deskripsi perilaku awal
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: ________________________
: ________________________
: I (satu)
: ........................................
: ........................................

Deskripsi perubahan capaian : -------------------------------Pertemuan
: ....................... Hari/Tgl : ..................................
No
Nama
ST
T
R
SR Nilai
Ket
1 ..............
2
3
4
Keterangan
a. Kolom capaian diisi dengan tanda centang sesuai perkembangan perilaku
ST = perubahan sangat tinggi
T = perubahan tinggi
R = perubahan rendah
SR = perubahan sangat rendah
b. Informasi tentang deskripsi perilaku diperoleh dari:
1). pertanyaan langsung
2). laporan pribadi
3). buku catatan harian
3) Penilaian Keterampilan
 7HV3UDNWLN
Teknik penilaian praktik merupakan kegiatan penilaian terhadap peserta
didik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya terkait
materi Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Materi-materi yang dapat
dipraktikkan seperti materi 'KDUPDJŝWŅ, Sloka, Budaya, serta yang lain.
Format Penilaian tes Praktik
Judul tes Praktik
:....................................................................
Nama peserta didik : ....................... Kelas : ......................
No
1
2
3

4
5

Aspek yang Dinilai

Nilai
(1-4)

Kebersihan Pakaian
Sikap
Bacaan
a. Kelancaran
b. Kebenaran
Keserasian bacaan dan gerakan
Ketertiban
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Keterangan:
Pemberian nilai pada kolom nilai dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
di lapangan.
 3URMHN
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang
harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu
investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian,
pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk
mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan
penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti.
Contoh format penilaian projek:
Nama :...............................Kelas : .....................................

NO

Aspek

Kriteria dan Skor
Kurang
Tidak
Lengkap
Lengkap
Lengkap
(3)
(2)
(1)

Persiapan
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Pelaporan Tertulis
4) Portofolio
Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta
didik dalam satu periode tertentu. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai
karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk mata pelajaran.
Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan
peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan
peserta didik dapat menilai sendiri perkembangan kemampuan peserta didik dan
terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan
perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karyanya, antara lain:
karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku/
literatur, laporan penelitian, sinopsis.
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Contoh Format Penilaian Portofolio
Nama : ..................... Kelas : .............................................
Kriteria
Tata
Kelengkap- Sistematika
No
KD
Minggu
bahasa an gagasan
Penulisan
(1-4)
(1-4)
(1-4)

1

..........

Ket

1
2
dst.

B. Tujuan dan Pendekatan Pembelajaran
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
1. Komponen Indikator dan Tujuan Pembelajaran
a. Kompetensi dasar (KD), Kompetensi Inti (KI) dan Indikator Pendidikan
Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I yaitu:
1 ) Kompetensi Inti (KI).
a) Memahami dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
b) Memiliki perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab,santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
c) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
d) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.
2) Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
a) Pelajaran Tri Kaya Parisudha
No
3.1

Kompetensi Dasar (KD)
Memahami ajaran Tri Kaya
Parisudha sebagai tuntunan
hidup

Indikator
- Mengikuti ajaran Tri Kaya
Parisudha.
- Mematuhi ajaran Wacika dan
Manacika Parisudha
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b) Pelajaran Menerima Ajaran Subha dan Asubha Karma
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

3.2

Mengenal Subha dan Asubha
Karma

- Mematuhi ajaran Subha Karma.
- Mencontohkan perilaku Subha
dan Asubha Karma.

c) Pelajaran Mantra dalam Agama Hindu
No
3.5

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

Memahami mantrammantram Agama Hindu.

- Mengenal Mantra Makan.
- Mengenal Mantra Gayatri.
- Mendengar pengucapan mantra
dengan baik dan Benar.

d) Pelajaran Mantra Makan dan Gayatri
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

4.5

Mendemonstrasikan mantrammantram agama Hindu.

- Mengucapkan Mantra Makan.
- Mengucapkan Mantra Gayatri.

e) Pelajaran Mengenal Subha dan Asubha Karma
No

Kompetensi Dasar (KD)

4.2

Mempraktikkan perilaku
jujur melalui ajaran Subha
Karma dan memperkecil
ajaran Asubha Karma

Indikator
- Mencontohkan perilaku Subha
Karma.
- Mencontohkan perilaku Asubha
Karma.
- Upaya menghindari berperilaku
Asubha Karma.

f) Pelajaran Mengamalkan Tri Kaya Parisudha
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No

Kompetensi Dasar (KD)

4.1

Mengamalkan Tri Kaya
Parisudha
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Indikator
- Mencontohkan
perilaku
Kayika
Parisudha
- Mencontohkan
perilaku
Wacika
Parisudha
- Mencontohkan perilaku Manacika
Parisudha

g) Pelajaran Ciptaan Sang Hyang Widhi
No
3.6

Kompetensi Dasar (KD)
Memahami jenis ciptaan
Sang Hyang Widhi

Indikator
- Menyebutkan ciptaan Sang Hyang
Widhi
- Menyebutkan ciptaan sang Hyang
Widhi yang termasuk tumbuhan,
dan hewan.

h) Pelajaran Perbedaan Ciptaan Sang Hyang Widhi dan Karya Manusia.
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

4.6

Mencontohkan ciptaan Sang
Hyang Widhi dan karya
manusia, benda mati, dan
makhluk hidup.

- Menunjukkan contoh dalam
gambar ciptaan Sang Hyang Widhi.
- Menyebutkan contoh hasil karya
manusia

i) Pelajaran Makhluk Hidup dan Benda mati
No

Kompetensi Dasar (KD)

4.6

Mencontohkan ciptaan Sang
Hyang Widhi dan karya
manusia, benda mati dan
makhluk hidup.

Indikator
- Menyebutkan jenis makhluk
hidup.
- Menyebutkan jenis benda mati.
- Menerangkan perbedaan
makhluk hidup dan benda mati.

j) Pelajaran Kitab Suci Veda
No
3.3

Kompetensi Dasar (KD)
Memahami tentang Kitab
Suci Veda

Indikator
- Mengenal Kitab Suci Veda merupakan wahyu Sang Hyang Widhi.
- Mengenal bahasa dan huruf Kitab
Suci Veda.

k) Pelajaran Perbedaan Kitab Suci dan Buku Biasa
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

4.3

Menunjukkan perbedaan
kitab-kitab suci agama Hindu,
kitab-kitab suci agama di
Indonesia, dan buku biasa.

- Menyebutkan nama Kitab Suci
agama-agama.
- Menjawab perbedaan Wahyu dan
karya manusia.
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l) Pelajaran Dharmagita
No
3.4

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

Memahami Dharmagita

- Mengenal Lagu Sekar Rare.
- Menyanyikan Lagu Sekar Rare /
Anak-anak.

m) Pelajaran Lagu Keagamaan Hindu
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

4.4

Mempraktikkan Dharmagita
atau Lagu keagamaan Hindu

- Menyimak lagu Keagamaan Hindu.
- Menyanyikan lagu Keagamaan Hindu.

n) Pelajaran Perjalanan Orang Suci
No

Kompetensi Dasar (KD)

Indikator

3.7

Memahami kisah dan
perjalanan orang suci Hindu
ke Baliang

4.7

Menceritakan kisah dan
perjalanan orang suci Hindu
ke Bali

- Menceritrakan perjalanan Mpu
Kuturan ke Bali.
- Menceritrakan perjalanan
Danghyang Nirartha ke Bali.
- dapat Menyebutkan peninggalan
Arkeologis dari Mpu Kuturan, dn
Danghyang Niartha.

b. Tujuan Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I antara lain
1) Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian yang termasuk Tri Kaya
Parisudha.
2) Peserta didik mampu menjelaskan masing-masing bagian Tri Kaya Parisudha.
3) Peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku ZDFLND SDULVXGKD di
sekitar kita.
4) Peserta didik mampu menyebutkan akibat berperilaku Subha Karma.
5) Peserta didik mampu menyebutkan akibat yang terjadi bila berperilaku
Asubha Karma.
6) Peserta didik mampu melafalkan mantram makan dan JD\DWUL.
7) Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara manusia, bintang, dan
tumbuhan.
8) Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widhi.
9) Peserta didik mampu menjelaskan makhluk hidup bisa tumbuh dan mati.
10) Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan ciptaan Sang Hyang Widhi dan
ciptaan manusia.
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11) Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda mati.
12) Peserta didik mampu menyebutkan kitab-kitab suci agama yang diakui di
Indonesia.
13) Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan kitab-kitab suci agama Hindu,
kitab suci agama di Indonesia, dan buku biasa.
14) Peserta didik mampu menjelaskan contoh-contoh yang tergolong kitab
suci Veda.
15) Peserta didik dapat melafalkan lagu keagamaan Hindu.
16) Peserta didik mampu menyebutkan Lagu/sekar bagian yang termasuk
Dharmagita.
17) Peserta didik dapat menjelaskan dan menceritakan secara singkat perjalanan
orang suci ke Bali.

2. Komponen Proses/Kegiatan Pembelajaran
Proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti diawali
dengan membuat perencanaan, seperti menyusun program tahunan, program
semester, menyusun silabus, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Kemudian pembelajaran di kelas diawali dengan mengucapkan salam
agama Hindu, menanyakan kondisi dan kesiapan peserta didik dan menjelaskan
secara singkat mengenai tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari
itu. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui
sejauh mana peserta didik mengingat pelajaran yang telah berlalu, kemudian
pendidik melakukan kegiatan inti dari pembelajaran yang menekankan pada
5K(mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan)
materi pelajaran kepada peserta didik, guna mencapai kompetensi inti (KI) dan
kompetensi dasar (KD) yang ingin dicapai dalam pembelajaran agama Hindu
dan Budi Pekerti. Setelah mengadakan kegiatan inti, pendidik melaksanakan
evaluasi dan penilaian terhadap pelajaran yang diajarkan, sehingga pendidik
dapat mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang.
Contoh format RPP
Satuan Pendidikan :SD
Mata Pelajaran
: Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Kelas/semester
: I / 1 (satu)
Materi Pokok
: Memahami ajaran Tri Kaya Parisudha sebagai tuntunan hidup.
Alokasi Waktu
: 5 X 4Jp
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a. Kompetensi Inti
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
b. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No.
1.

2.

3.
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Indikator Pencapaian
Kompetensi
1.1 Membiasakan mengucapkan salam 1.1.1 Menyimak dengan saksama
agama Hindu.
salam dalam agama Hindu.
1.2 Membiasakan mengucapkan
1.1.2 Membiasakan mengucapkan
Dainika Upasana (doa sehari-hari).
mantra Dainika Upasana
2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, 2.1.1 Membudayakan
perilaku
dan lingkungan dengan cara
hidup penuh dengan Ahimsa
menyayangi ciptaan Ida Sang
(menyayangi), Satya (jujur
Hyang Widhi (Ahimsa).
dan integritas), dan Tat
2.2 Berperilaku jujur (Satya),
Twam Asi (menghargai dan
menghargai dan menghormati
menghormati).
(Tat Twam Asi) makhluk ciptaan
Ida Sang Hyang Widhi.
3.1 Memahami ajaran Tri Kaya 3.1.1 Mencontohkan perilaku
Parisudha sebagai tuntunan
Wacika, Manacika, dan
hidup
Kayika Parisudha dalam kisah
Ramayana.
3.1.2 Melakukan sembahyang
dapat menyucikan pikiran
dan keberhasilan hidup
3.1.3 Memberi dengan ketulusan
merupakan bunga kehidupan
peribadi dan keluarga.
Kompetensi Dasar
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4.

4.1 Mengamalkan Tri Kaya Parisudha 4.1.1 Rajin menyiram bunga,
memberi dana punia.
4.1.2 Mematuhi tata tertib berpakaian.
4.1.3 Mengucapkan salam
Panganjali Om Swastyastu.
4.1.4 Bertutur kata yang sopan
kepada teman dan hormat
kepada Guru di sekolah

No.
1

2

3

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi
1.1.1 Menyimak dengan saksama
salam dalam agama Hindu.
1.1.2 Membiasakan mengucapkan
mantra Dainika Upasana
2.1.1 Membudayakan
perilaku
hidup penuh dengan Ahimsa
(menyayangi), Satya (jujur
dan integritas), dan Tat
Twam Asi (menghargai dan
menghormati).

1.1 Membiasakan mengucapkan salam
agama Hindu
1.2 Membiasakan mengucapkan
Dainika Upasana (doa sehari-hari).
2.1 Toleran
terhadap
sesama,
keluarga,
dan
lingkungan
dengan cara menyayangi ciptaan
Ida Sang Hyang Widhi (Ahimsa).
2.2 Berperilaku
jujur
(Satya),
menghargai dan menghormati
(Tat Twam Asi) makhluk ciptaan
Ida Sang Hyang Widhi.
3.2 Mengenal Subha dan Asubha 3.1.1 Rajin sembahyang dan berdoa
Karma
3.1.2 Membuang sampah pada
tempatnya
3.1.3 Memberi makan hewan
peliharaan
3.1.4 Menyakiti binatang
3.1.5 Mencuri barang teman di
sekolah

c. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1:
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:
 0HODNXNDQ3XMD7UL6DQGK\DVHFDUDUXWLQVHWLDSKDULSDJLVLDQJGDQVRUHKDUL
 0HPEDQWXRUDQJWXDGLUXPDKPHPEDQWXWHPDQGLVHNRODK
 5DMLQEHODMDUVHUWDEHUSDNDLDQ\DQJEHUVLKGDQUDSL

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti

59

 0HPLOLNLUDVDNDVLKVD\DQJNHSDGDPDNKOXNFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL
 %HUWXWXUNDWD\DQJVRSDQ
 0HQJKRUPDWLGDQPHQJKDUJDLWHPDQJXUXGLVHNRODKGDQRUDQJWXD
Pertemuan 2:
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:
 0HPHOLKDUDGDQPHUDZDWELQDWDQJGDQWXPEXKWXPEXKDQ
 0HPEHULNDQNDVLKVD\DQJNHSDGDVHVDPDFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL
 7LGDNPHQJDPELOEDUDQJPLOLNRUDQJODLQ
d. Materi Pembelajaran
1) Mengikuti Ajaran Tri Kaya Parisudha
2) Mematuhi Ajaran Kayika Parisudha.
3) Mematuhi ajaran Wacika Parisudha.
4) Mematuhi ajaran Subha dan Asubha Karma.
5) Contoh perilaku Subha Karma.
6) Contoh perilaku Asubha Karma
e. Metode Pembelajaran
Mengamati
 0HPEDFDGDQPHQ\LPDNSHQJHUWLDQGDQNRQVHS
 0HQJDPDWLGDQPHQ\LPDNDXGLRYLVXDODWDX9LVXDODODWSHUDJDODLQQ\D
Menanya
 0HQJXQJNDSNDQGDQPHQDQ\DNDQ
 0HQJXQJNDSNDQKDVLOPHQ\LPDNWD\DQJDQDXGLRYLVXDOGDQMXJDFHULWDDWDX
bermain peran.
Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
 0HQJJDOLNRPSHWHQVLSHVHUWDGLGLN
 0HQFDULWDKXNHPDPSXDQSHVHUWDGLGLNWHQWDQJPDWHUL\DQJVXGDKGLEDKDV
Mengasosiasikan
 0HQ\LPSXONDQKDVLOREVHUYDVLSHQJDPDWDQMXJDKDVLOGDWDODSDQJDQ
 0HPEXDWDQDOLVLVGDQNHVLPSXODQGDULSHQJDPDWDQODQJVXQJGDQKDVLOPHPEDFD
Mengomunikasikan
 0HQ\DPSDLNDQNHPEDOLDSD\DQJWHODKPHUHNDSDKDPL
 0HPEHULNDQFRQWRKGDQVWDWHPHQW akibat baik dan akibat buruk yang ditimbulkan
dengan memberikan contoh nyata dalam kaitan kehidupan sehari-hari.
f. Sumber Belajar
1) Jaman, I Gede , dkk.2013.Buku Teks Pelajaran Agama Hindu dan Budi
Pekerti.Jakarta:Kemendikbud RI (halaman …..).
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2) VCD Ramayana, VCD Mahabharata, komik Bhagawdgita,
sarassamuccaya, dan cerita- cerita rakyat nusantara.

Komik

g.
1)


2)



Media Pembelajaran
Media:
9LVXDOEHUXSDWD\DQJDQ(SRV5DPD\DQD
0HQ\DQ\LEHUFHULWDGDQEHUPDLQDNWLQJSHUDQ
Alat dan bahan:
$ODWSHUDJDWHUNDLW
9&'GDQDWDX.RPLN0DKDEKDUDWD9&'GDQDWDX.RPLN6DUDVPXFFD\D9&'
dan atau Komik Ramayana.
 .XQMXQJDQNH3DQWL$VXKDQ7LUWKD<DWUDGDQEHUGDQDSXQLD

h. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (pertama):
1) Pendahuluan
 6DSDDQ VDODP SDQJDQMDOL GHQJDQ VLNDS WDQJDQ DQMDOL DWDL PDPXVWL GDODP
agama Hindu.
2) Kegiatan inti
Mengamati
 0HPEDFDGDQPHQ\LPDNSHQJHUWLDQWHQWDQJ7UL.D\D3DULVXGKD
 0HQJDPDWLGDQPHQ\LPDNDXGLRYLVXDODWDXYLVXDOWRNRKGDODP(SRV5DPD\DQD
Menanya
 0HQJXQJNDSNDQGDQPHQDQ\DNDQEDJLDQEDJLDQGDUL7UL.D\D3DULVXGKD
 0HQJXQJNDSNDQWRNRKXWDPD\DQJEHUEXDWEDLNGDODPWD\DQJDQDXGLRYLVXDO
Ramayana.
Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
 0HQJJDOL NRPSHWHQVL SHVHUWD GLGLN PHQJHQDL FRQWRK SHULODNX :DFDND
Parisudha di lingkungan sekolah.
 .LWDKDUXVVDOLQJPHQJKDUJDLVHUWDVDOLQJPHQJKRUPDWLNHSDGDVHVDPDPDNKOXN
hidup.
 .LWDZDMLEPHPEDQWXGDQPHQJDVLKLVHVDPD
Mengasosiasikan
 7HUVHQ\XPPHUXSDNDQVHEXDK\DGxD
 5DMLQSDQJNDOSDQGDLPHQMDGLVHEXDK¿ORVR¿KLGXS
Mengomunikasikan
 -DGL VHWHODK PHODNXNDQ :DFLND 0DQDFLND GDQ .D\LND 3DULVXGDKD GDODP
kehidupan sehari-hari, hidup itu menjadi indah dan damai.
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 'HQJDQ EHUWXWXU NDWD \DQJ VRSDQ RUDQJ PHPLOLNL KDUJD GLUL GDQ VHODOX
memberi kita menjadi terhormat.
3) Kegiatan penutup
 3HVHUWD GLGLN GLDMDN EHUVLPXODVL EHUQ\DQ\L DWDX EHUFHULWD EHUNDLW GHQJDQ
materi Subha dan Asubha Karma yang bersumber dariLWLKDVD, purana, WDQWUL
kamandaka atau sumberYHGD yang lain.
 3HQJXFDSDQPDQWUD3DUDPD6DQWLKGHQJDQVLNDSWDQJDQ$QMDOL
Pertemuan 2 (kedua):
1) Pendahuluan
 6DSDDQ VDODP SDQJDQMDOL dengan sikap tangan DQMDOL DWDL PDPXVWL dalam
agama Hindu.
2) Kegiatan inti
Mengamati:
 0HPEDFDGDQPHQ\LPDNSHQJHUWLDQ$MDUDQ6XEKDGDQ$VXEKD.DUPD
Menanya:
 0HQJXQJNDS GDQ PHQDQ\DNDQ FRQWRK SHULODNX 6XEKD GDQ FRQWRK \DQJ
tergolong Asubha Karma.
 0HQJXQJNDSNDQDNLEDWVHVHRUDQJ\DQJPHODNXNDQ$VXEKD.DUPD
Mengumpulkan data:
 0HPEHULNDQGDWDULLOGLPDV\DUDNDWSHULODNX\DQJFHQGHUXQJGLNDWHJRULNDQ
Subha Karma.
 0HPEXDWNOLSLQJGDQODSRUDQWHQWDQJSHULODNXDQDNMDODQDQ
Mengasosiasi:
 2UDQJ\DQJEHUEXDWMDKDWDNDQPHQHULPDJDQMDUDQGDULSHUEXDWDQQ\DLWX
 %HUEXDWEDLNDNDQPHPEXDWGLULVHQGLULGDQRUDQJODLQVHQDQJ
Mengomunikasikan:
 %HODMDUXQWXNPHQ\D\DQJLGDQPHPEHULEXNDQPHQ\DNLWLGDQPHPLQWD
 2UDQJ\DQJPHPEHULVHODOXGLEHULNHNXDWDQKLGXS\DLWXGDPDLVXNVHVGLVD\DQJL
oleh lingkungannya.
3) Kegiatan penutup
 3HVHUWD GLGLN GLDMDN EHUVLPXODVL EHUQ\DQ\L DWDX EHUFHULWD EHUNDLW GHQJDQ
materi Subha dan Asubha Karma yang bersumber dari LWLKDVD,SXUDQDWDQWUL
kamandaka atau sumber YHGD yang lain.
 3HQJXFDSDQPDQWUD3DUDPD6DQWLKGHQJDQVLNDSWDQJDQ$QMDOL
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Pertemuan 3
Pertemuan 3 merupakan pertemuan khusus untuk mengadakan evaluasi
atas serapan materi yang telah disampaikan pendidik kepada peserta didik.
Walaupun pendidik pada setiap akhir kegiatan belajar mengajar (KBM), telah
melakukan penilaian sebagai evaluasi atas serapan materi yang diajarkan kepada
peserta didik, tetap menjadi kewajiban pendidik untuk mengadakan evaluasi atau
penilaian terhadap pelajaran pada pertemuan 1 dan pertemuan 2.
Penilaian-penilaian yang dilakukan sebagai pelaksanaan evaluasi serapan materi
dari pendidik kepada peserta didik, dilakukan dalam bentuk-bentuk penilaian
sebagai berikut.
a) Penilaian Sikap Spiritual
 7HNQLN2EVHUYDVL3HQLODLDQ'LULDQWDU3HVHUWD'LGLN-XUQDO
 %HQWXN,QVWUXPHQ/HPEDU2EVHUYDVL/HPEDU3HQLODLDQ'LUL/HPEDUDQWDU
Peserta Didik, Lembar Jurnal
Kisi-kisi : Penilaian diri
No

Skor Perolehan
Penilaian diri
Penilaian oleh guru
1
2
3
4
1
2
3
4

Aspek Sikap

1
2

Kedisiplinan
Ketekunan
Total
Instrumen: lihat /DPSLUDQ
b) Sikap sosial
 7HNQLN2EVHUYDVL3HQLODLDQ'LUL$QWDU3HVHUWD'LGLN-XUQDO
 %HQWXN ,QVWUXPHQ /HPEDU 2EVHYDVL /HPEDU 3HQLODLDQ 'LUL /HPEDU DQWDU
Peserta Didik, Lembar Jurnal
Kisi-kisi : Penilaian antar peserta didik
No

Aspek

Skor Penilaian
1
2
3
4

1
2
3

Kejujuran
Tanggung jawab
Kesopanan
Total
Instrumen: lihat /DPSLUDQ
c) Pengetahuan
 7HNQLN7HV7XOLV
 %HQWXN,QVWUXPHQ3*PHQMRGRKNDQEHQDUVDODKLVLDQGDQXUDLDQ
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Kisi-kisi : Penilaian tes uraian
No

Indikator

Butir Instrumen

1
…...............................................
2
…..............................................
3
….............................................
Instrumen: lihat /DPSLUDQ

….
….
….

d) Keterampilan
 7HNQLN7HV3UDNWLN3URMHN3RUWRIROLR
 %HQWXN,QVWUXPHQ/HPEDU7HV3UDNWLN/HPEDU3URMHN/HPEDU3RUWRIROLR
Kisi-kisi : Penilaian Projek
Kriteria dan Skor
Aspek
Sangat
Lengkap
Tidak Lengkap
Lengkap (3)
(2)
(1)
Persiapan
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Pelaporan Tertulis
Instrumen: lihat /DPSLUDQ
...,..............................20...
Mengetahui
Kepala SD
Guru Mata Pelajaran

_____________________
NIP. ...

______________________
NIP. ...
LAMPIRAN
/DPSLUDQ. Sikap Spiritual

Sikap Spiritual
No

Nama

Disiplin Tekun Jujur
1-4

1
2
3
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1-4

1-4

Total
Tanggung
Sopan
jawab
1-4

1-4

Keterangan:
a. Sikap Spriritual
1) Indikator sikap spiritual “disiplin”:
 'LVLSOLQPHODNVDQDNDQGRDVHEHOXPGDQVHVXGDKNHJLDWDQSHPEHODMDUDQ
 'LVLSOLQPHQJXFDSNDQVDODPDJDPD+LQGXVHWLDSPHPXODLSHPEHODMDUDQ
 'LVLSOLQGDODPPHQJXFDSNDQGRD'DLQLND8SDVDQDVHEHOXPPHPXODLEHODMDU
 'LVLSOLQPHQJXFDSNDQGRDPHPXODLVHVXDWX
2) Indikator sikap spiritual “tekun”:
 7HNXQGDODPPHQJXFDSNDQGRDVHEHOXPGDQVHOHVDLSHODMDUDQ
 7HNXQPHQJXFDSNDQVDODPDJDPD+LQGXGDODPNHKLGXSDQ
 7HNXQPHQJXFDSDNDQGRD'DLQLND8SDVDQDVHEXOXPEHODMDU
 7HNXQPHQJXFDSNDQGRDPHPXODLSHNHUMDDQ
3) Rubrik pemberian skor:
4 = jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut.
3 = jika peserta didik melakukan 3 (empat) kegiatan tersebut.
2 = jika peserta didik melakukan 2 (empat) kegiatan tersebut.
1 = jika peserta didik melakukan salah satu kegiatan tersebut.
b. Sikap Sosial.
1) Indikator sikap sosial “jujur”
 7LGDNVXNDEHUERKRQJ
 6HODOXEHUELFDUDDSDDGDQ\D
 -XMXUGDODPEHUSHULODNX
 %HUDQLPHQJXQJNDSNDQNHEHQDUDQ
2) Indikator sikap sosial “tanggung jawab”
 6HODOXPHQ\HOHVDLNDQWXJDV\DQJGLEHULNDQ*XUX
 7LGDNEHUWHOHWHOHGDODPEHNHUMD
 7HSDWZDNWXGDODPPHQJXPSXONDQWXJDV
 'DWDQJWHSDWZDNWXNHNHODV
3) Indikator sikap sosial “sopan”
 7LGDNEHUNDWDNDVDUGDQNRWRU
 0HQJJXQDNDQNDWDNDWDOHPEXW
 6HODOXPHQJHWXNSLQWXVHEHOXPPHPDVXNLUXDQJVHVHRUDQJ
 6HODOXEHUVLNDSVRSDQNHSDGDRUDQJODLQ
4) Rubrik pemberian skor
4 = jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut.
3 = jika peserta didik melakukan 3 (empat) kegiatan tersebut
2 = jika peserta didik melakukan 2 (empat) kegiatan tersebut
1 = jika peserta didik melakukan salah satu kegiatan tersebut
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/DPSLUDQ. Pengetahuan
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nilai = Jumlah skor

Butir Instrumen

/DPSLUDQ.Lembar penilaian KI 4 : Keterampilan
Penilaian untuk kegiatan ……
PengumPengolahan Pelaporan
Persiapan
pulan
No
Nama
Data
Tertulis
(1-3)
Data
(1-3)
(1-3)
(1-3)
1
….
2
….
3
….
4
Dst
Nilai = jumlah skor dibagi 3
Keterangan :
a. Persiapan memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar
pertanyaan dengan lengkap.
b. Pengumpulan data meliputi pertanyaan dapat dilaksanakan semua dan data
tercatat dengan rapi dan lengkap.
c. Pengolahan data adalah pembahasan data sesuai tujuan penelitian.
d. Pelaporan tertulis adalah hasil yang dikumpulkan meliputi sistimatika
penulisan benar, memuat saran, bahasa komunikatif.
Skor terentang antara 1 – 3
1 = Kurang Lengkap
2 = Lengkap
3 = Sangat Lengkap
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3. Komponen Pengayaan dan Remedial
Pengayaan merupakan program penambahan materi pelajaran bagi peserta
didik yang telah melewati standar ketuntasan minimal. Program pembelajaran
pengayaan muncul sesuai Permendiknas No 22, 23, dan 24 Tahun 2006 yang
menjelaskan pembelajaran berbasis kompetensi, sistem pembelajaran tuntas, dan
sistem pembelajaran yang memperhatikan dan melayani perbedaan individual
peserta didik. Sistem dimaksud ditandai dengan dirumuskannya secara jelas
kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik.
a. Remedial
Remedial merupakan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Berikut adalah
beberapa program penilaian yang bisa dijalankan atau dijadikan acuan dalam
melakukan pengajaran remedial. Kurang berhasilnya pembelajaran biasanya
ditunjukkan oleh ketidakberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi
yang diharapkan. Bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami
materi pelajaran, guru melaksanakan perubahan dalam kegiatan pembelajarannya
sesuai dengan kesulitan yang dihadapi para peserta didik.
Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga, yaitu menyederhanakan
konsep yang komplek, menjelaskan konsep yang kabur, dan memperbaiki konsep
yang salah tafsir. Beberapa perlakuan yang dapat diberikan terhadap sifat pokok
remedial tersebut antara lain berupa penjelasan oleh guru, pemberian rangkuman,
dan pemberian tugas.
Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah untuk membantu peserta
didik yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan
agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Remedial berfungsi sebagai korektif,
sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, dan sebagai percepatan belajar.
Dalam melaksanakan kegiatan remedial, sebaiknya mengikuti langkah-langkah
seperti:
1) Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap peserta
didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar.
2) Pendidik perlu mengetahui secara pasti mengapa peserta didik mengalami
kesulitan dalam menguasai materi pelajaran.
3) Setelah diketahui peserta didik yang perlu mendapatkan remedial, topik yang
belum dikuasai setiap peserta didik, serta faktor penyebab kesulitan, langkah
selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Sama halnya pada
pembelajaran pada umumnya, komponen-komponen yang harus direncanakan
dalam melaksanakan kegiatan remedial adalah sebagai berikut:
a) Merumuskan indikator hasil belajar.
b) Menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar.
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c) Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
d) Merencanakan waktu yang diperlukan.
e) Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian.
4) Melaksanakan Kegiatan Remedial
Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah
melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya, pelaksanaan kegiatan remedial
dilakukan secepatnya, karena semakin cepat peserta didik dibantu mengatasi
kesulitan yang dihadapinya, semakin besar kemungkinan peserta didik tersebut
berhasil dalam belajarnya.
5) Menilai Kegiatan Remedial
Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan,
harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji
kemajuan belajar peserta didik. Apabila peserta didik mengalami kemauan
belajar sesuai yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan
dilaksanakan cukup efektif membantu peserta didik yang mengalami kesulitan
belajar. Tetapi, apabila peserta didik tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya,
berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif.
Untuk itu guru harus menganalisis setiap komponen pembelajaran.
6) Strategi dan Teknik Remedial
Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran remedial antara lain, (1) pemberian tugas/pembelajaran individu
(2) diskusi/tanya jawab (3) kerja kelompok (4) tutor sebaya (5) menggunakan
sumber lain. (Ditjen Dikti, 1984; 83).
Lampiran : Contoh Program Pembelajaran Remedial
SD
: ……………………
Mata Pelajaran
: Agama Hindu dan Budhi Pekerti
Kelas
:I
Ulangan ke
:1
Tgl ulangan : ……
Bentuk soal : Uraian
Materi ulangan (KD/Indikator):
 $SDSHUEHGDDQPDNKOXNKLGXSGHQJDQEHQGDPDWL"
 0HQXQMXNNDQFRQWRK$WPD\DQJDGDGDODPPDNKOXNKLGXSGLOLQJNXQJDQVHNRODK
 0HQXQMXNNDQFRQWRK.D\LND3DULVXGKDGLOLQJNXQJDQUXPDK
 0HQ\HEXWNDQGDPSDNSRVLWLSGDUL:DFLND3DULVXGKD
 0HQ\HEXWNDQNLWDEVXFL9HGDGDQEXNX\DQJWHUJRORQJEXNXELDVD
 0HQ\HEXWNDQFRQWRKFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL
 0HQ\HEXWNDQSHUEHGDDQFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKLGDQNDU\DPDQXVLD
 0HQFHULWDNDQODKLUQ\D.DZLWDQ%DOL$JD
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Rencana ulangan ulang
KKM Mapel

No
1
2

Nama
Siswa
Simon
Paranta
Antoni
dst

: ……..
: .......

KD /
Nilai
Indikator
Ulangan Yang Tak
Dikuasai
65
1, 3
70

1, 2

No Soal Yang
Dikerjakan
Dalam Tes
Ulang
1,2,5,6

88 (Tuntas)

3,4

90 (Tuntas)

Hasil

KETERANGAN :
Pada kolom nomor soal yang akan dikerjakan, masing masing indikator telah di
EUHDNGRZQmenjadi soal-soal dengan tingkat kesukaran masing masing.
Misalnya : Indikator 1 menjadi 2 soal yaitu no soal 1, 2
Indikator 2 menjadi 2 soal yaitu no soal 3, 4
Indikator 3 menjadi 2 soal yaitu no soal 5, 6
Pada kolom hasil, diisi nilai hasil ulangan ulang, walaupun nilai yang nantinya
diolah adalah sebatas tuntas.
b. Pengayaan
Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta
didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak
semua peserta didik dapat melakukannya. Kegiatan pengayaan adalah suatu kegiatan
yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan
potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya.
Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang
berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat
perkembangan yang optimal.
Dalam memilih dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru harus memperhatikan:
1. faktor peserta didik, baik faktor minat maupun faktor psikologis lainnya,
2. faktor manfaat edukatif, dan
3. faktor waktu.
Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang
berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat
perkembangan yang optimal.
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Ada tiga jenis pembelajaran pengayaan, yaitu:
1) Kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan
kepada peserta didik. Sajian dimaksud antara lain berupa peristiwa sejarah,
buku, tokoh masyarakat, yang secara regular tidak tercakup dalam kurikulum.
2) Keterampilan proses diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam
melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam
bentuk pembelajaran mandiri.
3) Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki
kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan
menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif/
penelitian ilmiah. Pemecahan masalah ditandai dengan:
D  LGHQWL¿NDVLELGDQJSHUPDVDODKDQ\DQJDNDQGLNHUMDNDQ
b) penentuan fokus masalah/problem yang akan dipecahkan;
c) penggunaan berbagai sumber;
d) pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan;
e) analisis data; dan
f) penyimpulan hasil investigasi.
Sekolah tertentu, khususnya yang memiliki peserta didik lebih cepat belajar
dibanding sekolah-sekolah pada umumnya, dapat menaikkan tuntutan kompetensi
melebihi standar isi. Misalnya, sekolah-sekolah yang menginginkan memiliki
keunggulan khusus.
1) Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan
Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah pemberian
bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, baik dalam
kecepatan maupun kualitas belajarnya. Agar pemberian pengayaan tepat sasaran,
PDND SHUOX GLWHPSXK ODQJNDKODQJNDK VLVWHPDWLV \DLWX D  PHQJLGHQWL¿NDVL
kelebihan kemampuan peserta didik, dan b) memberikan perlakuan (WUHDWPHQW)
pembelajaran pengayaan.
  ,GHQWL¿NDVL.HOHELKDQ.HPDPSXDQ%HODMDU
7XMXDQ ,GHQWL¿NDVL NHPDPSXDQ EHUOHELK SHVHUWD GLGLN GLPDNVXGNDQ XQWXN
mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihan
kemampuan belajar itu antara lain meliputi:
 %HODMDUOHELKFHSDW3HVHUWDGLGLN\DQJPHPLOLNLNHFHSDWDQEHODMDUWLQJJLGLWDQGDL
dengan cepatnya penguasaan kompetensi (KI/KD) mata pelajaran tertentu.
 0HQ\LPSDQLQIRUPDVLOHELKPXGDK3HVHUWDGLGLN\DQJPHPLOLNLNHPDPSXDQ
menyimpan informasi lebih mudah, akan memiliki banyak informasi yang
tersimpan dalam memori/ ingatannya dan mudah diakses untuk digunakan.
 .HLQJLQWDKXDQ \DQJ WLQJJL %DQ\DN EHUWDQ\D GDQ PHQ\HOLGLNL PHUXSDNDQ
tanda bahwa seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi.
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 %HUSLNLUPDQGLUL3HVHUWDGLGLNGHQJDQNHPDPSXDQEHUSLNLUPDQGLULXPXPQ\D
lebih menyukai tugas mandiri serta mempunyai kapasitas sebagai pemimpin.
 6XSHULRUGDODPEHUSLNLUDEVWUDN3HVHUWDGLGLN\DQJVXSHULRUGDODPEHUSLNLU
abstrak, umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah.
 0HPLOLNL EDQ\DN PLQDW 0XGDK WHUPRWLYDVL XQWXN PHPLQDWL PDVDODK EDUX
dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan.
3) Teknik
7HNQLN \DQJ GDSDW GLJXQDNDQ XQWXN PHQJLGHQWL¿NDVL NHPDPSXDQ EHUOHELK
peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui : tes IQ, tes inventori, wawancara,
pengamatan.
a) Tes IQ (,QWHOOLJHQFH4XRWLHQW) adalah tes yang digunakan untuk mengetahui
tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat diketahui antara lain
tingkat kemampuan spasial, interpersonal, musikal, intrapersonal, verbal,
logik/matematik, kinestetik, dan naturalistik.
b) Tes inventori. Tes inventori digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan
data antara lain mengenai bakat, minat, hobi, dan kebiasaan belajar.
c) Wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan
peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program pengayaan yang
diminati peserta didik.
d) Pengamatan (observasi). Pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat
perilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui
jenis maupun tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik.
4) Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan
Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara
lain melalui:
a) Belajar Kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu
diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa,
sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial
karena belum mencapai ketuntasan.
b) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati.
c) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum di bawah tema besar
sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.
d) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi/materi
yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta
didik untuk memperoleh kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek
secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing.
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Perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran pengayaan ini
terutama terkait dengan kegiatan tatap muka untuk jam-jam pelajaran sekolah
biasa. Namun demikian, kegiatan pembelajaran pengayaan dapat pula dikaitkan
dengan kegiatan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
Lampiran : Contoh Program Pembelajaran Pengayaan
SD
:
…………………………..
Mata Pelajaran
:
Agama Hindu dan Budhi Pekerti
Kelas
:
I
Ulangan ke
:
1
Tgl ulangan
:
20 Agustus 2014
Bentuk soal
:
Uraian
Materi ulangan (KD / Indikator ) : 0HPDKDPL DMDUDQ 7UL .D\D 3DULVXGKD
VHEDJDL7XQWXWDQ+LGXS
1. Menyebutkan contoh Wacika Parisudha di lingkungan rumah, sekolah, dan antar
teman sejawat.
2. Coba sebutkan apa saja yang merupakan bagian dari Tri Kaya Parisudha itu?
3. Mengapa kita dibenci sahabat, dimarahi guru, orang tua, dan juga teman di
sekolah? Sebutkan penyebabnya.
Rencana Program Pengayaan
: 10 Januari 2015
KKM Mapel
: ......
No

Nama Siswa

Nilai
Ulangan

1

Putu Brata

78

2
3

Susiana
dst

80

Bentuk Pengayaan
Menambah pemahaman melalui diskusi
kelompok dengan topik aktual:
1. Benarkah pendapat yang mengatakan
ciptaan Sang Hyang Widhi berbeda dengan
ciptaan manusia?
2. Benarkah pendapat bahwa tempat suci agama
di Indonesia satu sama lain berbeda-beda?
3. Memang benar pendapat bahwa Bali Aga
sudah ada di Bali sejak tahun 100 M.

KETERANGAN :
Pada kolom nomor soal yang akan dikerjakan, masing masing indikator telah
di EUHDNGRZQmenjadi soal-soal dengan tingkat kesukaran masing-masing seperti
yang dituangkan sebelumnya.
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4. Komponen Evaluasi
Pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budhi Pekerti dalam melakukan
evaluasi pada peserta didiknya dapat menggunakan berbagai metode, teknik,
dan strategi yang berbeda-beda sesuai kondisi di lapangan. Evalusi dapat
dilakukan dengan menilai sikap, keterampilan, dan kognitif peserta didik, dengan
menggunakan tes tertulis, portofolio, makalah, tugas, unjuk kerja, tanya jawab,
diskusi, serta yang lain. Semua model yang digunakan dalam menilai bertujuan
untuk mendapatkan informasi yang maksimal akan kompetensi yang dicapai
oleh peserta didik. Pendidik (Guru) menginventarisir rangkuman dari pelajaran
1 sampai dengan 14 yang tertuang dalam Buku Pegangan Siswa (BPS) sebagai
bahan dasar evaluasi. Adapun pelajaran 1 sampai dengan 14 meliputi.

A. Tri Kaya Parisudha
1. Mengikuti Ajaran Tri Kaya Parisudha
Pada mata pelajaran ini, guru mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi hal
yang mereka lakukan setiap hari sejak bangun tidur. Dengan mengajak peserta didik
bertanya jawab tentang kegiatan yang dilakukan, seperti apa yang dikerjakan setelah
bangun tidur, bagaimana bertutur kata apabila bertemu teman, bagaimana bertutur
kata dengan orang tua, saudara yang lebih tua, teman, atau tetangga. Peserta didik
dipandu untuk mengungkapkan contoh berpikir yang baik. Dengan menemukan
banyak contoh bekerja yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik, dengan
contoh-contoh kegiatan yang dilakukan setiap hari, peserta didik dibawa untuk
menyimak ajaran Tri Kaya Parisudha. Guru menumbuhkan keyakinan anak untuk
selalu berbuat, berkata, dan berpikir yang baik dan benar dalam kehidupan ini.
2. Mematuhi Ajaran Tri Kaya Parisudha
Pada sub mata pelajaran ini, guru mengajak peserta didik mengulang
sekali lagi pelajaran Tri Kaya Parisudha agar peserta didik tidak lupa. Guru
menggarisbawahi bahwa bekerja yang baik dan benar disebut Kayika Parisudha.
Berkata yang baik dan benar disebut Wacika Parisudha dan berpikir yang baik
dan benar disebut Manacika Parisudha. Guru menggarisbawahi bahwa Kayika
Parisudha, Wacika Parisudha, dan Manacika Parisudha adalah bagian-bagian Tri
Kaya Parisudha. Guru juga dapat memberikan manfaat dan tujuan dari Kayika
Parisudha. Contoh-contoh Kayika Parisudha yang ada dalam buku, seperti
disiplin berpakaian, berdana punia, dan menanam bunga di halaman rumah.
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3. Mematuhi Ajaran Wacika, Manacika, dan Kayika Parisudha
Guru mengenalkan salam dalam agama Hindu dengan ucapan dalam bahasa
Sanskerta “Om Swastyastu”, artinya semoga selalu dalam keadaan baik atas
karunia Sang Hyang Widhi.
Salam ini selalu disampaikan ketika bertemu dengan saudara, tamu, keluarga,
teman, dan guru di sekolah. Peserta didik diajak untuk selalu ingat kepada
Sang Hyang Widhi, karena Beliau sebagai sumber segala yang ada di dunia
ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, wajib hukumnya untuk memuja-Nya
dengan melakukan sembahyang. Guru mengajak peserta didik mengamati serta
menyimak gambar yang ada dalam buku panduan peserta didik.
Guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan contoh Kayika, Wacika, dan
Manacika Parisudha. Guru juga mengajak peserta didik untuk berbuat, berkata, dan
berpikir yang baik dan benar yang merupakan amalan ajaran Tri Kayika Parisudha.
a. Tri Kaya Parisudha adalah tiga perilaku yang baik dan benar.
b. Tri Kaya Parisudha, terdiri atas:
 :DFLND3DULVXGKDDUWLQ\DEHUNDWDEDLNGDQEHQDU
 .D\LND3DULVXGKDDUWLQ\DEHUEXDWEDLNGDQEHQDUGDQ
 0DQDFLND3DULVXGKDDUWLQ\DEHUSLNLUEDLNGDQEHQDU

B. Menerima Ajaran Subha dan Asubha Karma
1. Mematuhi Ajaran Subha Karma
Guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan contoh-contoh perbuatan
baik dan perbuatan buruk. Guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang
adanya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Guru menegaskan bahwa di dunia
ini selalu ada dua hal yang berbeda, seperti ada yang baik dan ada yang buruk,
ada gelap dan ada terang, dan seterusnya. Guru menekankan contoh-contoh
perbuatan baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak
melanggar hukum. Contohnya, di sekolah memakai seragam sekolah yang telah
ditetapkan, taat pada aturan seragam sekolah yang telah ditetapkan. Perbuatan
baik di dalam ajaran agama Hindu disebut Subha Karma.
2. Contoh Perilaku Subha Karma
Guru mengajak peserta didik untuk berbuat Subha Karma sejak kecil. Guru mengajak
SHVHUWD GLGLN XQWXN PHQJLGHQWL¿NDVL FRQWRK SHULODNX 6XEKD .DUPD &RQWRKQ\D
menyapu di sekolah, merawat tanaman, dan membuang sampah di tempat sampah.
Peserta didik wajib menaati aturan sesuai ajaran agama atau aturan secara
umum, dengan selalu berbuat baik, hidup tenang, tentram, dan damai. Kebiasaan
berbuat baik/Subha Karma sudah seharusnya mulai dilakukan sejak usia dini.
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3. Contoh Perilaku Asubha Karma
Peserta didik diajak untuk menyebutkan contoh-contoh perbuatan buruk, yang
disebut Asubha Karma dalam ajaran agama Hindu. Perbuatan buruk tidak boleh
dilaksanakan karena merugikan orang lain dan diri sendiri. Guru menyebutkan
salah satu contohnya, yaitu mencuri. Orang yang diambil miliknya akan rugi,
sedangkan orang yang mencuri, maka hidupnya tidak akan pernah tenang.
Ia dikejar perasaan bersalah dan berdosa. Guru menegaskan perbuatan buruk
(Asubha Karma) tidak boleh dilakukan.
Guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan perilaku Asubha Karma.
Menekankan bahwa perilaku Asubha Karma harus dihindari dan jangan dilakukan
karena dapat membuat hidup susah dan sengsara.
Setelah selesai membahas konsep pengertian Asubha Karma pada Pelajaran 2
dengan materi Subha Karma dan Asubha Karma, dapat disimpulkan rangkuman
materi, sebagai berikut:
a. Subha Karma adalah perbuatan baik.
b. Asubha Karma adalah perbuatan buruk.
c. Perilaku Subha Karma, contohnya: belajar dengan rajin, mematuhi aturan,
menyapu halaman, merawat tanaman, dan membuang sampah pada
tempatnya.

C. Mantra dalam Agama Hindu
1. Mendengarkan Mantra Makan
Guru menanyakan kepada peserta didik apakah mereka sembahyang sebelum
berangkat ke sekolah. Selain itu, peserta didik diajak untuk berpikir mengapa
mereka memuja Sang Hyang Widhi, dan apa tujuan sembahyang. Dalam hal ini,
guru memberi pemahaman akan kepercayaan kepada Sang Hyang Widhi. Salah satu
cara untuk meyakini Sang Hyang Widhi adalah dengan sembahyang. Sembahyang
adalah salah satu cara untuk memuja Sang Hyang Widhi. Cara lain untuk memuja
Sang Hyang Widhi adalah dengan membaca mantra dan berdoa.
Peserta didik akan mempelajari mantra makan, mantra gayatri, dan cara berdoa. Guru
mengajak peserta didik bereksplorasi tentang apa yang dilakukannya sebelum ia makan.
Akhirnya, guru menekankan bahwa sebelum makan, kita perlu cuci tangan, setelah itu
ada yang lebih penting, yaitu berterima kasih dan bersyukur kepada yang menciptakan
makanan yang kita makan setiap hari, yaitu Sang Hyang Widhi. Bagaimana caranya?
Guru bercerita kepada peserta didik tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widhi yang
mampu menciptakan apa saja, sedangkan manusia hanya menikmati saja.
Umat Hindu diajarkan untuk mensyukuri karunia Sang Hyang Widhi dengan
mengucapkan mantra ketika hendak makan. Mantranya sudah jelas tertulis dalam
buku peserta didik.
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2P$PUWŅGLVDQMLZDQL\DQDPDKVZDKD
Terjemahan
Oh Sang Hyang Widhi semoga makanan ini menjadi amerta
yang menghidupkan hamba.
2. Mendengarkan Mantra Gayatri
Guru mendengar beberapa peserta didik mengucapkan Mantra Gayatri
dengan irama lagu khusus. Guru bertanya seakan tidak tahu. $SD\DQJNDOLDQ
Q\DQ\LNDQ"*XUXPHQGHQJDUGDQPHQMDZDE%DJXVVHNDOLFREDQ\DQ\LNDQ
OHELK NHUDV ODJL DJDU WHPDQPX VHPXD PHQGHQJDU Ternyata sebagian besar
anak-anak dapat melantunkannya.
Guru menjelaskan bahwa Mantra Gayatri bisa dinyanyikan dengan berbagai
irama. Mantra Gayatri dikenal dan dilafalkan banyak orang karena kehebatan
mantra tersebut. Bahkan disebutkan bahwa jika Mantra Gayatri diucapkan
seratus delapan kali tanpa berhenti, maka akan memberikan manfaat luar biasa
kepada yang mengucapkannya, seperti rasa tenang, damai, menghilangkan takut,
dan memberi kekuatan batin, dan sebagainya. Guru memandu peserta didik
mengucapkan Mantra Gayatri yang baik dan benar.
2PEKXUEYKDKVYDK
WDWVDYLWXUYDUHQ\DP
EKDUJRGHYDV\DGKLPDKLGKL\R\RQDKSUDFRGD\ŅW
Terjemahan
Om adalah bhur bhvah svah
Om kita memusatkan pikiran pada kecemerlangannya
dan kemuliaan Sang Hyang Widhi
semoga Ia berikan semangat pada pikiran kita.
Guru menegaskan dan meyakinkan peserta didik akan Mantra Gayatri dengan
artinya. Dengan mengucapkan Mantra Gayatri akan memberikan ketenangan,
kedamaian, dan semangat pada pikiran kita.
3. Mengucapkan Mantra dengan Baik dan Benar
Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang tata cara berdoa,
bersembahyang, dan mengucapkan mantra. Hendaknya mata terpejam, duduk
dengan tenang, serta pikiran dan konsentrasi penuh kepada yang kita puja.
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Contohnya pada gambar di samping, orang-orang sedang bersembahyang dan
berdoa dengan cara tangan diletakkan di depan dahi mereka, dengan mata terpejam.
Sikap duduk antara laki-laki dan perempuan
berbeda dalam berdoa dan bersembahyang. Bagi
perempuan—duduk bersimpuh, sedangkan bagi
laki-laki—duduk dengan sikap bersila.
Mengucapkan mantra yang dikenal dengan
sebutan sembahyang, ibarat berkomunikasi.
Jadi, lawan kita yang diajak berkomunikasi
bersifat komunikatif. Terbayang siapa yang
sedang diajak berkomunikasi dan apa yang
dikomunikasikan.
Sumber: Dok. Kemdikbud
Setelah selesai membahas mantra dalam
agama Pelajaran 3 dengan mantra dalam agama Hindu, dapat disampaikan
rangkuman materi, sebagai berikut:
Membaca Mantra Makan
2PDPUWŅGLVDQMLZDQL\DQDPDKVZDKD
(Tuntunan agama Hindu, 1994: hal. 101).
Mempelajari Mantra Gayatri
2PEKźUEKYDKVYDK
DWVDYLWXUYDUHQ\DP
EKDUJRGHYDV\DGKLPDKL
GKL\R\RQDKSUDFRGD\ŅW
(Tuntunan agama Hindu, 1994)

D. Mantra Makan dan Gayatri
1. Mengucapkan Mantra Makan
Guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan tentang tugas dan kewajiban
sebagai umat beragama. Peserta didik diajak dan dituntun untuk mengingat
kembali pelajaran minggu lalu mengenai mantra. Peserta didik diarahkan
untuk mendengarkan dengan saksama Mantra Makan yang sebelumnya sudah
dipelajari. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat Mantra Makan. Guru
bertanya kepada peserta didik, “Apakah kita salah jika tidak mengucapkan Mantra
Makan?” Guru menegaskan, bahwa tidak ada yang salah, apabila kita tidak tahu.
Namun, apabila kita sudah mengetahui, maka harus diucapkan sebagai rasa
syukur dan terima kasih kita kepada Sang Hyang Widhi.
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Untuk meyakinkan dan memberi wawasan lebih peserta didik, guru dapat
bercerita dengan mengambil dari Kitab Bhagavadgita, bahwa para dewa akan
memberi kita kesenangan yang kita inginkan. Namun, jika kita menikmati
pemberian Sang Hyang Widhi tanpa memberikan balasan, maka kita adalah
SHQFXUL 2UDQJRUDQJ \DQJ EDLN DNDQ PDNDQ GDUL DSD \DQJ WHUVLVD GDUL <DGxD
sehingga dosanya akan terlepas. Apabila yang makan untuk kepentingan dirinya
sendiri, dia akan makan dosanya sendiri. Guru menegaskan maksud isi kitab suci
WHUVHEXW\DLWXMDQJDQPDNDQVHEHOXPNLWDPHQJDGDNDQ<DGxD6HVD<DGxD6HVD
DGDODK<DGxDWHUNHFLOGLEXDWVHWHODKPHPDVDNQDVL0DQWUD0DNDQPHUXSDNDQ
ungkapan rasa syukur dan terima kasih, serta memohon agar makanan yang
dimakan bermanfaat bagi sang jiwa dan badan kita.
Guru sebaiknya memandu peserta didik untuk melafalkan dengan benar
Mantra Makan. Guru menegaskan bahwa mengucapkan mantra tidak boleh salah,
maka perlu pengulangan agar peserta didik mampu hafal dan melafalkannya.
2. Mengucapkan Mantra Gayatri
Guru mengajak peserta didik untuk mengucapkan Mantra Gayatri dan
memahami arti Mantra Gayatri tersebut. Guru menegaskan kembali akan
kehebatan Mantra Gayatri. Mengucapkan Mantra Gayatri akan menyelamatkan
orang yang mengucapkannya. Guru menegaskan kepada peserta didik bahwa
Kitab Suci Manawa Dharma Sastra menyebutkan kelebihan-kelebihan yang
didapat dengan Mantra Gayatri, sebagai berikut:
a. Orang yang mengucapkan Mantra Gayatri pada pagi hari setelah matahari
terbit akan dapat menebus dosa malam sebelumnya;
b. Orang yang mengucapkan Mantra Gayatri pada siang hari, pada waktu matahari
tepat berada di atas kepala akan menebus dosa yang dilakukan pada pagi hari itu;
c. Orang yang mengucapkan Mantra Gayatri pada sore hari di saat matahari
terbenam akan menebus dosanya yang dilakukan pada siang harinya; dan
d. Guru menegaskan begitu besar manfaat mengucapkan Mantra Gayatri,
sebanyak tiga kali, yaitu pagi, siang, dan sore hari.
Guru memandu peserta didik melafalkan Mantra Gayatri dengan benar. Guru
menegaskan jangan salah mengucapkan mantra. Perlu pengulangan agar peserta
didik hafal. Seperti halnya dalam gambar buku peserta didik, konsentrasi pikiran
itu sangat dibutuhkan dalam mengucapkan Mantra Gayatri.
Setelah selesai membahas mantra dalam agama Hindu pada Pelajaran 4
dengan materi Mantra Makan dan Mantra Gayatri, maka dapat disampaikan
rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Mantra makan:
 2PDPUWŅGLVDQMLZDQL\DQDPDKVZDKD
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b. Mantra Gayatri:
2PEKźUEKYDKVYDKWDWVDYLWXUYDUHQ\DPEKDUJRGHYDV\D
GKLPDKLGKL\R\RQDKSUDFRGD\ŅW

E. Mengenal Subha dan Asubha Karma
1. Upaya Menghindari Perilaku Asubha Karma
Guru mengajak peserta didik untuk menceritakan berbagai kejadian dalam
keseharian di rumah, di sekolah, dan juga di jalan umum, di mana sering terjadi
seseorang berbuat buruk/Asubha Karma. Berkata kasar, memukul teman, dan
berkelahi merupakan contoh-contoh perbuatan buruk/Asubha Karma.
Guru meminta kepada peserta didik untuk menyebutkan beberapa contoh tentang
perbuatan buruk/Asubha Karma. Menanyakan kembali kenapa seseorang bisa berbuat
buruk/Asubha Karma Kemudian, guru dan peserta didik membahas perbuatan buruk
itu satu per satu dan membahas akibat dari melakukan perbuatan buruk/Asubha Karma.
Setelah mengetahui berbagai penyebab orang berbuat Asubha Karma, maka
diberikan jalan keluar untuk menghindari, yaitu rajin sembahyang ke Pura dan
berdoa dengan sungguh-sunguh setiap hari.
2. Penyebab Berperilaku Asubha Karma
Guru menanyakan peserta didik, mengapa bisa muncul perbuatan Asubha Karma.
Peserta didik menjawab dengan berbagai alasan. Setelah itu, guru menegaskan
tentang sebab-sebab munculnya Asubha Karma. Salah satu yang paling berpengaruh
adalah kemiskinan.
Guru mengilustrasikan perbuatan Asubha Karma dengan menceritakan seorang
penipu yang begitu tega menipu seorang Brahmana yang akan mengadakan upacara.
Cerita "Seorang Pendeta dengan Penipu."
Ada seorang pendeta yang baik dan taat bersembahyang. Suatu hari, ia pergi ke rumah
orang kaya yang dermawan. “Tuan, bolehkah saya meminta seekor anak domba untuk
upacara?” kata pendeta kepada pedagang kaya itu. “Tentu tuan, silakan pilih.” Pendeta
itu mengambil seekor anak domba berbulu putih. Kedua kaki domba tersebut diikat,
dipikul di pundaknya. Lalu pendeta itu pulang melewati sebuah hutan. Di tengah jalan,
seorang penipu menegurnya, “Pak pendeta, sungguh tidak pantas Bapak memikul anak
anjing kudisan,” kata penipu pertama lalu pergi. “Ini anak domba, perhatikanlah.”
Baru beberapa langkah berjalan, penipu kedua lewat. “Pak Pendeta, mengapa
Bapak seorang pendeta memikul keledai?” Setelah menegur pak Pendeta, penipu
kedua pergi. “Ini domba, bukan keledai.” Seketika, pendeta mulai bingung. Tiba-tiba
datang penipu ketiga. “Pendeta, mengapa Bapak memikul anak kuda?” Hati Pendeta
semakin bingung.
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Kenapa anak domba ini bisa jadi anjing, keledai, dan kuda. Pendeta mulai ragu.
Ia ketakutan. “-DQJDQMDQJDQ LQL EXNDQ GRPED VXQJJXKDQ´ pikirnya. Badannya
gemetar dan berkeringat. Pelan-pelan, domba itu diturunkan lalu ditegaskan. Ia
berlari dan terus berlari pulang. Ketiga penipu itu tertawa.
“Dasar pendeta bodoh. Mari, sekarang kita berpesta daging domba!” kata ketiga
penipu bersamaan. Mendapatkan barang orang lain dengan mudah itu salah satu
sebab munculnya Asubha Karma. Guru mengingatkan peserta didik untuk tidak
berbuat Asubha Karma.
Kenyataannya, miskin karena tidak suka memuja Sang Hyang Widhi sehingga
orang itu berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat akan ditangkap polisi dan
berakhir di dalam penjara. Kita semua dapat menyimak dan mengambil pesan
dari cerita di atas, demi meniti hidup dan kehidupan ini yang sebaik-baiknya.
3. Contoh Perilaku Subha Karma
Guru memandu peserta didik untuk mengungkapkan kembali contohcontoh perbuatan Subha Karma. Semua contoh yang disebutkan peserta didik
dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, guru dan peserta didik membahas
contoh-contoh perbuatan Subha Karma beserta akibatnya. Agar kita semua bisa
berbuat Subha Karma, maka tanamkan pada diri kita hidup disiplin, jujur, dan
tidak menunda waktu.
Setelah selesai membahas mengenai Subha Karma dam Asubha Karma pada
Pelajaran 5, maka dapat dibuat rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Menghindari perilaku buruk dalam kehidupan;
b. Sebab-sebab timbulnya Asubha Karma:
 NDUHQDNHDGDDQ
 OXSDNHSDGD6DQJ+\DQJ:LGKL7XKDQ<DQJ0DKD(VDGDQ
 LQJLQKLGXSPXGDKWDQSDKDUXVEHNHUMD
c. Contoh-contoh perbuatan baik atau Subha Karma:
 EHODMDU
 PHPEDQWXLEX
 MXMXU
 PHQRORQJVHVDPD
 UDMLQVHPEDK\DQJ
 VRSDQVDQWXQGDQUDPDK

80

Buku Guru Kelas I SD Edisi Revisi

F. Mengamalkan Tri Kaya Parisudha
1. Contoh Kayika Parisudha
Guru memandu peserta didik untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku
Kayika Parisudha. Dari contoh-contoh yang disebutkan, guru memandu peserta
didik untuk mengurutkan contoh perilaku Kayika. Guru membahasnya dan
menegaskan akibatnya. Peserta didik ditegaskan untuk selalu berbuat baik dan
benar, seperti saling bekerja sama, saling berbagi kepada teman, dan meminjami
buku. Guru menegaskan kepada peserta didik bahwa kebaikan yang kita lakukan
pasti mendapat pahala.
2. Contoh Wacika Parisudha
Guru memandu peserta didik untuk menunjukkan kembali contoh-contoh
perilaku Wacika Parisudha. Untuk memudahkan, peserta didik diajak menyimak
beberapa cerita yang memuat pesan-pesan etika dan moral.
Cerita "Burung Beo dan Brahmana"
Dikisahkan di sebuah asrama, tinggallah seorang Brahmana yang sangat
suci dan berilmu pengetahuan tinggi. Hal tersebut nampak dari aura yang
dipancarkan lewat tutur katanya. Sang Brahmana memiliki peliharaan seekor
burung beo yang sangat ia sayangi. Burung beo itu ia anggap sebagai temannya
sendiri yang selalu ada dihatinya. Perilaku burung beo itu sangat ramah dan
sopan—tidak berbeda dengan tuannya. Setiap ada orang yang berlalu lalang,
disapanya 2PVZDVW\DVWX; apa yang dapat kami bantu. 6LODNDQDPELODLUMLND
KDXVVLODNDQDPELOVHQGLUL
Bila burung beo setiap hari mendengar perkataan yang ramah, sopan, dan
lemah lembut, maka yang selalu dibayangkannya adalah perkataan yang ramah
dan sopan. Jadi, guru perlu menegaskan untuk membiasakan bertutur kata
yang sopan, ramah, dan lemah lembut sejak kecil. Jadi, si burung beo yang lahir
dengan curahan hati serta didikan yang baik dari sang Brahmana, kini menjadi
beo yang ramah dan sopan. Si burung beo tahu tentang etika dan tata karma
yang baik, yang patut dan pantas saat berhadapan dengan setiap orang atau
tamu yang berdatangan.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti

81

Cerita tentang "I Tarka"
Guru menceritakan kisah seorang anak yang tidak mau mendengar nasihat
ibunya. Rumahnya hampir dimasuki pencuri, untung saja tetangga memergoki
pencurinya.
Suatu hari, seorang ibu menyuruh anaknya, Tarka untuk menjaga rumah
sepulang dari sekolah. “Nak, sepulang sekolah nanti, tolong jaga rumah, ya.
Ibu mau menengok nenek.” Sepulang sekolah, Tarka lupa pada janjinya. Ia
main layangan dengan Arman. Pada sore harinya, ia baru pulang. Sampai di
rumah, ia baru sadar bahwa ia telah melupakan janjinya. Ibu sudah menunggu
di depan pintu. Tarka diam, tidak berani berbicara. “Tarka, karena kamu tidak
menepati janji, rumah ini hampir dimasuki pencuri. Untung saja tetangga kita
memergoki pencuri itu, jadi rumah kita tidak kemalingan. Itulah akibat ingkar
janji, jangan sampai terulang lagi!” Tarka memegang tangan ibunya, lalu
menciumnya. “Tarka minta maaf. Tarka tidak akan mengulangi lagi.”
Guru menegaskan kepada peserta didik, jangan pernah mencoba untuk
berpikir buruk dan ingkar dengan janji. Dengan berpikir bersih dan benar, maka
akan timbul tutur kata yang ramah dan sopan, dan dengan berkata yang sopan,
siapa pun yang berhadapan dengan kita, akan merasa kesejukkan.
3. Contoh Manacika Parisudha
Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali cerita tentang
kepintaran burung beo dalam bertutur kata. Guru membahas makna cerita
kepintaran burung beo. Selain itu, guru membahas kembali tentang gambar yang
ada pada buku peserta didik bahwa kita wajib bersembahyang dan berdoa setiap
KDUL$GDQ\DWHPSDWVXFLRUDQJVXFLGDQDMDUDQWHQWDQJ<DGxDPDNDPHQJJLULQJ
pikiran bawah sadar kita untuk berpikir bersih/Manacika Parisudha
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 6 tentang pengamalan Tri
Kaya Parisudha, maka dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Contoh Wacika, Kayika, dan Manacika Parisudha
b. Perilaku Wacika, Kayika, dan Manacika Parisudha

G. Ciptaan Sang Hyang Widhi
1. Makhluk Ciptaan Sang Hyang Widhi
Guru memandu peserta didik untuk mengamati secara teliti ciptaan Sang Hyang
Widhi. Peserta didik diajak dan dipandu untuk memerhatikan gambar-gambar
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi. Selain itu, peserta didik dipandu untuk
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PHQJLGHQWL¿NDVLGDQPHQXOLVQDPDQDPDEHQGDFLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL6HWHODK
peserta didik memberi nama, guru memandunya untuk membedakan setiap ciptaan
Sang Hyang Widhi. Peserta didik dipandu guru untuk mengelompokkan makhluk
hidup ciptaan Sang Hyang Widhi yang tergolong dalam kelompok tumbuhan,
binatang, dan manusia. Akhirnya, peserta didik menyadari bahwa alam semesta
beserta isinya merupakan ciptaan Sang Hyang Widhi.
2. Mengenal Jenis Tumbuhan
Guru mengajak peserta didik untuk membahas bahwa tumbuhan dapat
tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Hewan dapat bergerak, bersuara,
berkembang biak dan bertahan hidup. Sedangkan manusia diberikan kelebihan
dari makhluk hidup lainnya, yaitu kelebihan dapat berpikir.
Peserta didik diajak ke luar ruang kelas (RXW ERQG) untuk melihat berbagai
tumbuhan. Selanjutnya, peserta didik diajak mengenal jenis tumbuhan, seperti
tertera dalam gambar. Satu per satu, peserta didik ditanya tentang gambar yang
ada dalam buku peserta didik. Kita semua harus merawat dan memeliharanya
dengan baik. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis dan
beraneka macam tumbuh-tumbuhan.
3. Mengenal Jenis Hewan
Guru menegaskan kepada peserta didik bahwa kita hidup saling membutuhkan
satu dengan yang lain. Tumbuhan dan binatang dijaga oleh manusia dan lingkungan.
Manusia dijaga oleh lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Manusia, hewan,tumbuhan, dan
lingkungan diciptakan oleh Sang Hyang Widhi. Peserta didik diajak mengenal berbagai
hewan seperti yang tertera dalam gambar pada buku peserta didik, beserta manfaatnya
bagi manusia. Selain itu, peserta didik juga diajak mengenal suara setiap hewan.
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 7 tentang materi ciptaan
Sang Hyang Widhi, maka dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. melihat secara teliti makhluk-makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi,
b. menyebutkan makhluk-makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi, dan menunjukkan
serta mengelompokkan makhluk-makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi.

H. Perbedaan Ciptaan Sang Hyang Widhi dan Karya Manusia
1. Perbedaan Ciptaan Sang Hyang Widhi
Untuk menyemarakkan suasana dan membangun rasa kebersamaan di antara
peserta didik, seorang guru mengajak peserta didiknya bernyanyi. Lagu yang
dinyanyikan sangat terkait dengan materi pokok pada pertemuan hari ini, yaitu
FLSWDDQ6DQJ+\DQJ:LGKL7XKDQ<DQJ0DKD(VD6HPXDDQDNGLVDUDQNDQXQWXN
mendengar dan mengikutinya dengan baik. Bernyanyi tentang ‘Pelangi’.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti

83

Anak-anak diajak bernyanyi secara berulang kali. Bila diperlukan, siapkan alat
peraga tentang pelangi dan anak-anak diminta secara bergiliran menyebutkan
warna-warna dari pelangi. Selanjutnya, guru mengingatkan beberapa ciptaan Sang
+\DQJ:LGKL7XKDQ<DQJ0DKD(VDGHQJDQEHEHUDSDSHUDJDDQJDPEDUVHSHUWL
bulan, matahari, dan alam semesta lainnya.
Untuk penguatan pemahaman, guru juga dapat melanjutkan dengan bermain
bersama. Lalu, anak dipancing untuk bertanya, “Siapa yang menciptakan mobil,
televisi, dan rumah kita?”
2. Hasil Karya Manusia
Setelah bernyanyi, anak-anak diajak keluar dari ruang kelas menuju kebun
(RXWERQG) di sekitar sekolah yang ada sawahnya dan ada mobil berlintas. Guru
mengasah kemampuan anak dengan bertanya, “Nah, kalau menyiram bunga ini
pakai apa ya, ada yang tahu?” Cara ini dilakukan untuk mengenalkan lingkungan
terdekat. Anak-anak digiring untuk peduli dan membangun kasih sayang terhadap
kebun atau lingkungan dengan cara membersihkannya, seperti menyapu halaman
dan membuang sampah di tempat yang tersedia.
Dengan demikian, anak-anak akan menjadi peduli. Anak-anak menjadi sayang
terhadap lingkungannya, baik di sekolah maupun saat ada di rumah. Ketika peserta
didik asyik dengan kegiatan mengenal lingkungan dan berbagai sarana hidup, maka
mulai tanyakan apa saja yang merupakan hasil karya manusia. Apa komentar anak
tentang gambar seperti yang tertera dalam gambar pada buku peserta didik.
3. Contoh Ciptaan Sang Hyang Widhi dan Hasil Karya Manusia
Sejauh mana kompetensi yang diharapkan telah masuk dalam ranah pemahaman
konsep/kognitif, ranah perilaku/psikomotor, dan ranah sikap/afektif peserta
didik? Seorang guru dapat menguji kembali dengan menanyakan apa yang baru
saja dilakukan, baik saat bernyanyi maupun saat pengamatan di kebun sekolah.
Guru membentuk dua kelompok peserta didik. Kelompok satu bernama kelompok
pelangi dengan setiap anggota menyebut satu contoh ciptaan Sang Hyang Widhi.
Kelompok dua bernama kelompok kebunku. Setiap anggota menyebutkan contoh
hasil karya manusia. Selanjutnya, anak-anak dipandu menyanyi dan menghayati
lagu “Lihat Kebunku”.
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Lihat Kebunku
Do=C
Adante (guruguruguru)
Lihat kebunku penuh dengan bunga
ĚĂǇĂŶŐƉƵƟŚĚĂŶĂĚĂǇĂŶŐŵĞƌĂŚ
^ĞƟĂƉŚĂƌŝŬƵƐŝƌĂŵƐĞŵƵĂ
DĂǁĂƌŵĞůĂƟƐĞŵƵĂŶǇĂŝŶĚĂŚ

guru/guru

Karena hari sudah siang dan bel berbunyi sebagai pertanda untuk pulang,
maka guru menutup pertemuan belajar dengan mengajak peserta didik untuk
bernyanyi lagu “Sayonara” dengan narasi, sebagai berikut:

Sayonara
Do=C
Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi
Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi
Buat apa susah buat apa susah
Susah itu tak ada gunanya
Susah itu tak ada gunanya

3/4

Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 8 tentang materi perbedaan
ciptaan Sang Hyang Widhi dengan karya manusia, maka dapat disampaikan
rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widhi berupa tumbuh-tumbuhan,
bintang, dan manusia;
b. Kita semua wajib menyayangi makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi; dan
c. Bangunan rumah, sekolah, baju, tas, dan pensil, merupakan contoh hasil karya
manusia, bukan ciptaan Sang Hyang Widhi.

I. Makhluk Hidup dan Benda Mati
1. Menyebutkan Jenis Makhluk Hidup
Guru mengulang dan bertanya kepada beberapa peserta didik materi minggu
lalu, yaitu ciptaan Sang Hyang Widhi dan hasil karya manusia. Perlu disampaikan
juga bahwa sesungguhnya Sang Hyang Widhi menciptakan segala yang ada di
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dunia ini termasuk makhluk hidup. Adanya "sang jiwa" sebagai pemberi hidup,
maka dinamakan makhluk hidup. Apabila sudah tidak berjiwa atau tidak memiliki
nyawa disebut benda mati.
Cara penyampaian ini dilakukan dengan cara bermain, yaitu membuat
kompetensi pada setiap kelompok. Peserta didik diajak berhitung dari angka
satu hingga tiga. Diulang lagi sehingga yang menyebut angka 1 (satu) dinamakan
kelompok bunga, yang menyebut angka 2 (dua) dinamakan kelompok binatang,
dan yang menyebut angka 3 (tiga) dinamakan kelompok benda mati. Guru memberi
waktu sepuluh menit untuk mencari nama-nama bunga, binatang, dan benda mati.
Kemudian setiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok masing-masing.
2. Menunjukkan Jenis Benda Mati
Menyadari umur anak-anak di kelas I, alamnya adalah bermain dan bercerita,
maka guru akan menyampaikan perbedaan makhluk hidup dengan benda mati
yang diawali dengan bercerita. Cerita yang diangkat pada petemuan kali ini
adalah cerita tentang "Serigala, Kijang, dan Burung Gagak."
Pada suatu hari, seekor Serigala bertemu dengan seekor Kijang di sebuah hutan.
“Apa kabar Kijang?” tanya Serigala. “Baik, Serigala, dan bagaimana keadaanmu?”
tanya Kijang. “Semua baik, Kijang. Aku sangat kagum dengan dirimu. Rupamu
indah, kulitmu kuning emas, larimu cepat, badanmu sehat dan berisi. Aku ingin
sekali bersahabat denganmu, Kijang,” kata Serigala. “Baik Serigala, aku pun ingin
banyak punya kawan, marilah kita bersahabat,” kata Kijang.
Serigala yang licik itu ingin sekali menangkap Kijang. “Kalau Kijang yang gemuk
ini dapat kubunuh, tentu dagingnya cukup untuk dimakan beberapa minggu dengan
anak-anak dan istri. Tetapi, bagaimana
caranya menangkap Kijang? Dia itu
larinya sangat cepat dan kuat. Tidak
mungkin aku dapat mengejarnya,”
pikir Serigala dalam hati. Pada saat
Serigala melamun, membayangkan
cara menangkap Kijang, tiba-tiba kijang
bertanya, “Di mana kita bisa mencari
makan, Serigala? Di sebelah selatan
hutan ini ada sebuah ladang yang
luas, penuh dengan jagung. Mari kita
ke sana, aku akan tunjukkan tempat
itu,” ajak Serigala. “Baik, aku akan
mengikutimu. Aku harap di tempat itu
tidak ada bahaya,” kata Kijang.
Sumber: Dok. Kemdikbud
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Petani yang memiliki ladang jagung itu sangat marah karena jagungnya sering
hilang dicuri oleh binatang hutan, seperti kera, dan babi hutan. Hari itu, si Petani
pagi-pagi sekali sudah memasang jaringnya (perangkap) dengan rapi. Setelah
petani pergi, satu jam kemudian ia tengok kembali. Serigala dan Kijang masuk ke
ladang jagung itu. Tiba-tiba, Kijang berteriak minta tolong. “Aku kena perangkap,
Serigala. Tolonglah aku. Cepatlah datang!” teriak Kijang. “Sayang sekali, apa yang
bisa aku perbuat?” tanya Serigala. “Kamu bisa gigit jaring ini dengan gigimu yang
tajam,” pinta Kijang. “Hari ini, aku sedang berpuasa. Aku tidak boleh menyentuh
apa-apa dengan mulutku. Tunggulah sampai besok, karena besok aku sudah
berhenti berpuasa,” kata Serigala. Dalam hatinya, Serigala berpikir bahwa Kijang
itu masih di dalam perangkap sampai besok, dan dia tentu akan mati. Serigala
pun menyelinap di balik pohon kayu menunggu sampai Kijang mati.
“Dasar Serigala tidak bisa dipercaya,” pikir Kijang dalam hatinya. Tiba-tiba
datang melayang-layang burung Gagak yang hinggap di atas dahan, tepat di atas
perangkap Kijang. “O, itu si Gagak—temanku. Mudah-mudahan tidak seperti
Serigala,” pikir Kijang. “Wahai kawan, apa yang terjadi?” tanya Gagak. “Serigala
telah mengajak aku ke ladang ini. Kemudian, aku kena perangkap. Tetapi, Serigala
tidak mau menolongku. Petani pemilik ladang ini tentu akan segera datang.
Karena itu, aku harus bisa melepaskan diri dari perangkap ini,” pikir si Kijang.
“Coba dengarkan, Kijang. Aku punya akal!” kata si burung Gagak. “Kamu harus
berpura-pura mati, sehingga petani menyangka kamu sudah mati, dia pun akan
melepaskan kamu dari jaring. Begitu jaring telah terlepas, aku akan beri tanda
kepadamu. Aku akan bersuara Gaak... gaaak... gaaak, tiga kali. Kamu harus cepat
bangun dan berlari. Nah, itu si petani sudah kelihatan datang, cepat rebahkan
dirimu! Tahan nafas dan jangan bergerak!” kata si Gagak.
“Untung jaringku mengena, seekor Kijang telah terperangkap. Binatang ini
rupanya yang selalu mencuri jagungku dan sekarang rasakan akibatnya,” pikir si
Petani. Kemudian, si Petani mendekati jaringnya dan memandang si Kijang. “O, ia
sudah mati. Mungkin karena habis tenaganya untuk melepaskan diri. Baiklah, akan
kulepaskan ia dari jaring ini dan kubawa pulang. Tentu istri dan anak-anakku akan
sangat gembira. Kita akan berpesta hari ini,” pikir si Petani sambil melepaskan jaring.
“Gaak... gaak... gaaak,” suara si Burung Gagak. Saat itu juga, Kijang melompat,
bangun dan lari ke tengah hutan. Si Petani terlambat menyadari, hingga tidak sempat
memukulnya dengan pentungan. Dia sama sekali tidak mengira si Kijang masih
hidup. Pada saat mau pulang, ia tiba-tiba melihat Serigala bersembunyi di balik pohon
kayu. “Ah, binatang ini juga ikut merusak kebunku,” pikir Petani. Karena marah dan
kecewa, ia mengejar Serigala dan dipentung kepalanya sampai mati. Demikianlah,
Serigala yang jahat telah mendapat “pahala” dari perbuatannya.
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Dari cerita tersebut, guru dapat menanyakan kembali kepada peserta didik mana
yang termasuk makhluk hidup dan mana yang tergolong benda mati. Anak juga
dieksplorasi dengan menanyakan mengapa disebut makhluk hidup dan mengapa
disebut benda mati. Anak-anak dieksplorasi bahwa hanya yang tidak berjiwalah yang
disebut benda mati.
3. Perbedaan Makhluk Hidup dan Benda Mati
Guru menegaskan kembali bahwa makhluk hidup berkaitan dengan jiwa/
roh. Ketika sang jiwa atau roh tidak ada lagi, maka dinamakan benda mati. Guru
memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang perbedaan adanya sang
jiwa atau roh dan akibat jika sang jiwa atau roh meninggalkan makhluk hidup.
Peserta didik mulai diajak mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri
benda mati. Akhirnya, terjawablah bahwa makhluk hidup antara lain dapat bersuara,
tumbuh, dan berkembang biak. Kemudian, peserta didik diajak mengamati gambar
dan memberikan komentar. Bisa ditambahkan contoh-contoh makhluk hidup dan
benda mati lainnya.
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 9 tentang materi makhluk hidup
dan benda mati, maka dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Ciptaan Sang Hyang Widhi ada yang berwujud makhluk hidup dan ada juga
berwujud benda mati;
b. Ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bisa bersuara (VDEGD), tumbuh atau berkembang
biak (ED\X), dan memiliki pikiran (LGHS);
c. Ciri-ciri benda mati, yaitu tidak bisa bersuara, tidak bisa makan, tidak bisa
beranak atau tumbuh, dan tidak memiliki pikiran;
d. Contoh makhluk hidup bisa berwujud manusia, berwujud binatang, dan juga
ada yang berwujud tumbuh-tumbuhan;
H <DQJWHUPDVXNEHQGDPDWL\DLWXEDWXUXPDKPRELOJXQXQJVXQJDLMDULQJ
patung, pentungan, meja, air, dan seterusnya; dan
f. Perbedaan mahluk hidup dengan benda mati. Mahluk hidup memiliki jiwa
atau roh, sedangkan benda mati tidak memiliki jiwa atau roh.

J. Kitab Suci Veda
1. Melihat dengan Baik Kitab-Kitab Suci Hindu
Menyadari bahwa Veda adalah sebuah kitab yang sangat langka dan tempatnya
tidak di sembarang lokasi. Guru juga menyampaikan dari mana datangnya dan
disampaikan oleh siapa Veda itu. Dengan demikian, peserta didik menjadi paham
bahwa Veda itu diturunkan oleh Sang Hyang Widhi melalui pendengaran suci
para Rsi, kemudian mulai ditulis oleh Rsi Wyasa.
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Guru juga menunjukkan Kitab Veda dan +XUXI 'HZDQHJDUDL. Guru dapat
menunjukkan buku-buku kitab suci agama Hindu lainnya yang juga tergolong
Veda. Dari situlah, anak-anak diisyaratkan untuk memperhatikan gambar bukubuku agama Hindu secara seksama.
2. Menunjukkan Contoh-Contoh Kitab Suci Hindu
Guru menunjukkan buku-buku yang tergolong Veda. Untuk menambah
kemantapan pengenalan contoh, guru dapat memberikan juga buku-buku
pembanding yang tergolong bukan Veda.
3. Mendengar Sebutan Nama-Nama Kitab Suci Veda
Setelah guru menyampaikan Veda, kitab yang tergolong Veda, dan kitab
biasa yang bukan tergolong Veda, maka untuk mengulang ingatan peserta didik,
setiap peserta didik ditanya kembali apa saja yang termasuk Kitab Suci Veda itu.
Peserta didik secara satu per satu diminta memberikan jawaban. Setelah semua
peserta didik dapat memberikan jawaban dengan tepat, guru bercerita tentang
hidup harus selalu waspada dan berhati-hati. Cerita pada pertemuan ini berjudul
“Brahmana dengan Si Singa”.
%UDKPDQDGHQJDQ6L6LQJD
Pada zaman dahulu kala, hiduplah 4 orang Brahmana yang bersahabat. Tiga
di antara empat Brahmana itu sangat sakti. Semua inti sastra telah dipelajari
dengan baik. Namun, akal mereka kurang panjang. Adapun yang seorang lagi
justru sebaliknya, dia tidak suka membaca, tidak juga mempunyai pengetahuan
dan kesaktian. Akan tetapi, dia mempunyai kelebihan dari brahmana lainnya,
yaitu akalnya banyak.
Pada suatu hari, mereka berkumpul. “Mari kita mengembara agar mempunyai
pengetahuan lebih banyak. Mari kita mengunjungi istana-istana menemui rajaraja. Di sana kita tunjukkan keahlian kita. Apa gunanya ilmu pengetahuan yang
didapat dari buku jika kita tidak mempraktikkan. Bila kita praktikkan, tentu kita
akan mendapatkan hadiah-hadiah besar,” kata salah satu Brahmana.
Mereka semuanya setuju. Akan tetapi, yang tertua di antara empat sahabat itu
menambahkan, “Kawan-kawan, tiga orang dari kita dapat saya andalkan kesaktiannya
serta keahliannya. Akan tetapi, bagaimana dengan teman kita yang keempat? Dia
sama sekali tidak mampu, malas membaca. Dia akan memberatkan kita saja. Oleh
karena itu, biarlah dia tidak ikut.” Brahmana yang kedua membenarkan, “Pulanglah
kawan, kalian tidak pandai seperti kami. Kamu akan memberatkan kami.”
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Brahmana ketiga menentangnya, “Jangan, jangan, ini tidak adil. Kita adalah
kawan sepermainan. Dari kecil, kita bersama-sama. Mari kita ajak bersama. Berikan
dia bagian dari hasil kita.” Akhirnya, mereka sepakat tidak ada yang ditinggalkan.
Keempat Brahmana itu berangkat mengembara. Mereka melewati hutan.
Tiba-tiba, mereka menjumpai tulang dan kulit Singa yang telah mati karena
berkelahi dengan temannya. Salah satu Brahmana berkata, “Ini adalah kesempatan
kawan-kawan. Mari kita coba keahlian kita masing-masing menghidupkan Singa yang
mati ini´ <DQJ WHUWXD EHUNDWD ³%DJLDQNX DGDODK PHQJXPSXONDQ GDQ PHOHQJNDSL
NXOLWGDJLQJGDQGDUDKQ\D´<DQJNHWLJDWLGDNPDXNDODK³6D\DDNDQPHQJDPELO
peran menghidupkan Singa yang mati ini.” “Tunggu dulu,” kata Brahmana yang
keempat. “Binatang ini adalah binatang sangat buas dan pemakan daging. Jika
kawan-kawan akan menghidupkan singa ini, apakah dia tidak akan memangsa kita?”
Ketiga brahmana yang sakti itu menjawab secara serentak, “Ah, kamu ini gila.
Kamu berpikir macam-macam. Biarlah kami akan mempraktikkan kesaktian kami.”
“Tunggu sebentar lagi, saya akan memanjat pohon terlebih dahulu,” kata Brahmana
keempat sambil berlari menuju pohon yang ada di dekatnya. Ketiga Brahmana
itu berhasil menghidupkan singa itu. Setelah singa tua hidup, lalu ia berdiri dan
mengaum. Brahmana yang keempat menyaksikan kejadian itu, tetapi tidak bisa
berbuat apa-apa. Dia pun menunggu sampai singa itu pergi, baru turun dan cepatcepat pulang. Taringnya yang tajam tampak menakutkan. Matanya yang liar tampak
mengawasi ketiga brahmana itu. Dengan tangkas, singa lalu menerkam mereka satu
per satu dan memakannya. Akhirnya, ketiga brahmana itu mati setelah menolong
singa yang tadinya dihidupkan kembali. Nah, anak-anak, karena kurang hati-hati,
seseorang bisa menemui ajal seperti halnya ketiga Brahmana dalam cerita tersebut.
Karena bel sekolah tanda untuk pulang sudah berbunyi, kita akhiri pertemuan
siang hari ini, diawali dengan mengambil VLNDSDQMDOL; tangan cakupkan di dada,
ucapkan "3DUDPD VDQWLK 2P 6DQWLK 6DQWLK 6DQWLK 2P semoga damai di hati
damai di dunia dan damai selalu.” Anak-anak pun bergiliran salaman dengan
guru sambil meninggalkan ruang kelas.
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 10 tentang materi Kitab Suci
Veda, maka dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Maharsi, penerima wahyu dari Sang Hyang Widhi bernama Maharri Wyasa.
b. Bahasa yang dipergunakan untuk menghimpun wahyu adalah bahasa Sanskerta.
c. Bahasa Sanskerta memakai huruf Dewanegari.
G <DQJWHUJRORQJGDODPNLWDEVXFLDGDODK%KDJDYDGJLWD6DUDVDPXFFD\D9HGD
Smrthi, Ramayana, Mahabharata, Rgveda, Upanisad Utama, dan lain lain.
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K. Perbedaan Kitab Suci Veda dan Buku Biasa
1. Nama Kitab Suci Agama
Guru mengeksplorasi agama yang diakui keberadaannya di Indonesia serta
menyampaikan kitab-kitab sucinya. Setiap kitab suci masing-masing agama yang
ada, ditulis berdasarkan wahyu suci dari Sang Hyang Widhi. Memiliki orang suci,
memiliki tempat suci, dan memiliki kitab suci.
Guru juga menyampaikan kitab suci agama yang ada di Indonesia seperti
dalam gambar berikut ini.

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ĚŚĂƌŵĂĚƵƚĂ͘ĐŽŵ

ƐƵŵďĞƌ͗ǁǁǁ͘ĐĞƌŝǁŝƐ͘ĐŽŵ

2. Buku Biasa
Perbedaan antara kitab suci dan buku biasa perlu dijelaskan oleh guru agar peserta
didik paham akan perbedaannya. Agar ada pembanding dan pemahaman dengan
PLQGVHW anak bahwa kitab suci itu sangat berbeda dengan buku-buku biasa, maka guru
menyampaikan berupa alat peraga gambar-gambar yang tergolong buku dan yang
bukan termasuk kitab suci agama. Dalam hal ini, guru dapat menunjukkan seperti
yang tertera dalam buku panduan peserta didik. Buku biasa dapat diperlihatkan
dalam peragaan di hadapan para peserta didik, sebagai berikut:
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sumber: Dok. Kemdikbud

sumber: Dok. Kemdikbud

sumber: Dok. Kemdikbud

sumber: Dok. Kemdikbud

sumber: Dok. Kemdikbud

sumber: Dok. Kemdikbud

3. Membedakan antara Kitab Suci dan Buku Biasa
Setelah guru menyampaikan bahwa kitab suci agama itu berbeda dengan bukubuku biasa, guru juga perlu menyampaikan di mana letak perbedaannya. Apakah
pada tataran isi kitab suci ada persamaannya dengan buku-buku biasa? Di sini guru
dituntut kemampuannya untuk membedah karakteristik kitab suci dan mampu
menyampaikan kepada peserta didik apa yang menjadi karakteristik dari bukubuku biasa itu. Guru memberi motivasi atau dorongan kepada peserta didik agar
mengingat dan merangsang bagaimana proses kitab suci itu ditulis oleh orang suci.
Akhirnya peserta didik dapat mencari tahu dengan sendirinya bahwa kitab suci
datangnya dari wahyu Sang Hyang Widhi, sedangkan yang tergolong buku biasa itu
merupakan hasil ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan mengarahkan kehidupan
manusia, sedangkan kitab suci membuat hidup manusia menjadi beradab.
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Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 11 tentang materi pebedaan
Kitab Suci Veda dengan buku biasa, maka dapat disampaikan rangkuman materi,
sebagai berikut:
a. Kitab suci agama Hindu adalah Veda.
b. Veda berbeda dengan kitab suci agama lain.
c. Enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu:
Agama Hindu
Agama Islam
Agama Katolik
Agama Kristen
Agama Khonghucu
Agama Buddha
d. Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki kitab suci.
e. Al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam, Alkitab adalah kitab suci agama
Kristen dan Katolik, Tipitaka adalah kitab suci agama Buddha, serta Su Si/
Wujing adalah kitab suci agama Khonghucu.
f. Kitab suci berisi tentang kumpulan wahyu atau sabda dari Sang Hyang
:LGKLDWDX7XKDQ<DQJ0DKD(VD
g. Buku-buku biasa merupakan hasil karya manusia yang berisikan tentang
pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.

L. Dharmagita
1. Menyanyikan Lagu Sekar Rare dan Sekar Alit
Setelah guru menuntun dan menyanyikan lagu tentang Pelangi dan Kebunku
secara bersama-sama, kini giliran mengajak semua peserta didik menonton audio
visual tentang lagu yang tergolong Dharmagita pada bagian khusus untuk tingkatan
lagu/nyanyian anak pasca fase bermain-main. Lagu atau Sekar Rare namanya.
Mulailah mengajak peserta didik untuk menonton tayangan audio visual
WHQWDQJ6HNDU5DUHEHUMXGXO,OLULOLUGDQ6HNDU5DUH0ŋRQJPŋRQJ
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Ilir-Ilir
Lir ilir Lir ilir
tandure wis sumilir
Tak ijo royo royo
tak sengguh temanten anyar
Cah angon cah angon
Penekno blimbing kuwi
Luyu luyu penekno
kanggo basuh dhodhot iro
dhodhot iro dhodhot iro
<ƵŵŝƟƌďĞĚŚĂŚŝŶŐƉŝŶŐŐŝƌ
Gondomono jumatono
Kanggo sepo sepo mengko sore
MuMpung padhang rembulane
MuMpung jenar kalangane
Yo sorak’o …sorak
Yo sorak’o …sorak….hore

DĤŽŶŐͲŵĤŽŶŐ
DĤŽŶŐŵĤŽŶŐ
ůŝŚũĞďŝŬƵůĤ
ŝŬƵůŐĞĚĤͲŐĞĚĤ
Buin mokoh-mokoh
Kereng pesan
ngerusuhin

Di sini, guru dapat menyesuaikan wilayah provinsi yang berkaitan dengan Sekar
Rare daerah yang bersangkutan. Intinya, guru menyampaikan Sekar Rare atau lagu
anak-anak yang secara tidak langsung ada permainannya secara bersama-sama.
Artinya bernyanyi sambil bermain sebagai kata kuncinya dan disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing.
Sekar Rare berjudul "Ilir-ilir" GDQ 6HNDU 5DUH 0ŋRQJPŋRQJ diputar secara
berulang kali sehingga anak-anak menyimak dengan baik dan bisa mengikuti gerak dan
suara yang ditayangkan dalam audio visual. Sekiranya Sekar Rare yang ditayangkan
dalam audio visual, sudah cukup dipahami oleh anak-anak sebagai pemirsanya.
Guru dapat melanjutkan pemutaran audio visual tentang Sekar Alit versi Jawa
Barat dan Bali. Guru menyampaikan bahwa antara Sekar Rare dan Sekar Alit ada
sedikit perbedaannya, yaitu Sekar Rare murni dinyanyikan sambil mengikuti
pola permainannya, sedangkan Sekar Alit terdapat kunci—cara menyanyikannya,
yaitu dengan dibaca setiap guru suku kata, maka dikenal dengan kidung macapat
(dibaca satu suku kata). Jadi, pada pertemuan ini, guru mengajak semua peserta
didik paham dan mulai senang dengan lirik dan pola permaian dalam lagu Sekar
Rare dan cara membaca Sekar Alit.
2. Menyanyikan Lagu Sekar Alit
Setelah semua peserta didik diajak menonton audio visual tentang Sekar
Rare dan atau Sekar Alit, kini giliran guru menuntun semua anak untuk bisa
menghafal dan melafal Chanda atau Cengkonnya. Guru pun memberi contoh
dengan mengejakan kata demi suku kata "Sekar Alit Pupuh Mijil dan Pupuh
*LQDQWL<DQJGLPDNVXGPupuh adalah sebagai berikut.
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WƵƉƵŚ'ŝŶĂŶƟ
mirip suba liu tau
kadi ning munggah ring aji
ũĂƟŶƐĞŶŐƐĂƌĂƉƵŶŝŬĂ
ǁĞƚƵƐĂŬŝŶŐƟŶŐŬĂŚƉĞůŝŚ
pelih saking katambetan
tambet dadi dasar sedih
Sumber: Dharmagita Modul 1-6 hal 33

Pupuh Mijil
ŽůĞŚ͗ďĂĚƵŝĂůŝŚĂƩ

ĂĚƵŚŐƵƐƟĂŶƵŵĂŚĂ^ƵĐŝ
Sim abdi rumaos
pangna abdi dumugi ka kesrek
rreh ka sepuh parantos nguSir
takabur sareng dir
tega nundung sepuh
^ƵŵďĞƌ͗ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсtǌŚŬďũĂ

Kemudian, guru menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setiap Sekar
Rare dan Sekar Alit agar nilai pesan kedua Sekar tersebut dapat memberi warna
pada etika peserta didik.
3. Demo Lagu Sekar Rare
Guru dengan sabar, tenang, dan penuh kasih sayang diharapkan mampu
menggiring suasana penuh persahabatan dan riang gembira untuk mengajak
menyanyikan 6HNDU 5DUH /LU,OLU dan 6HNDU 5DUH 0ŋRQJPŋRQJ sekaligus
memperagakan permainan seperti yang ada dalam tayangan audio visual sebelumnya.
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran 12 tentang materi Dharmagita,
maka dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Dharmagita, terdiri atas:
1. Gending atau disebut Sekar Rare
2. Sekar Alit atau dikenal Macapat
3. Sekar Madya atau disebut Kidung
4. Sekar Agung atau Kekawin
b. Dharmagita tataran kategori Sekar Rare, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh
para peserta didik sambil bermain.
F &RQWRK 6HNDU 5DUH VHSHUWL 0ŋRQJPŋRQJ ,OLU±LOLU %ŋEHN 3XWLK -MDPEXO
Cubleg-Cubleg Cueng.
d. Dharmagita tataran kategori Sekar Alit, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh
anak-anak yang diatur dengan menganut pakem baca empat suku kata- empat
suku kata.
e. Contoh Sekar Alit, yaitu Pupuh Ginanti dan Pupuh Mijil.
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M. Lagu Keagamaan Hindu
1. Menyimak Lagu Keagamaan Hindu
Guru mengajak anak-anak mendengarkan lagu keagamaan, diawali dengan
lagu "Kawitan Kidung Wargasari". Kawitan Kidung Wargasari itu yang pertama
dan berikutnya namanya "Kidung Wargasari". Guru memulai memberi perintah
dan aba-aba, “Dengarkan dan simaklah dengan sebaik-baiknya. Ini yang sering
dinyanyikan setiap awal ingin memulai persembahyangan. Mari kita dengarkan dan
saksikan bersama tayangan audio visual .DZLWDQ.LGXQJ:DUJDVDUL dan .LGXQJ
:DUJDVDUL berikut ini secara seksama.” Guru mengawasi dan memerhatikan
dengan sungguh-sungguh keseriusan semua anak yang menyaksikan tayangan
audio visual tersebut.

Dandanggula

ƌƟŶǇĂ

Awinanya patut wiwekain,
/ƚƵůĂŚƐĞďĂďŶǇĂƉĂƚƵƚĚŝƉŝůŝŚ
Malaksana sajeroning trikaya
dĂƚĂĐĂƌĂďĞƌƟŶŐŬĂŚůĂŬƵ
Manah rawos laksanane
WŝŬŝƌĂŶǁĂĐĂŶĂĚĂŶƉĞƌďƵĂƚĂŶ
Sampunang ngewehin caluh,
Hindarkan diri maunya enak
Malaksana twara becik
ƚĂƐĚĂƐĂƌƉĞƌďƵĂƚĂŶŬĞůŝƌƵ
Reh pakar dina ala
WĂĚĂƐĂĂƚŶǇĂŶĂŶƟŬĞƚĞŵƵ
ŝƉĂƐƟŬĂŶŵĞŶĞŵƵŝƐĞŶŐƐĂƌĂ
Ala pacing tepuk
ŝůĂƵƚĂŵĂĚĂŶďĂŝŬďĞƌůĂŬƐĂŶĂ
Yan rahayu kakardiang
^ƵĚĂŚĚŝƉĂƐƟŬĂŶƌĂŚĂǇƵŚĂƐŝůŶǇĂ
Sinah pisan rahayune pacing panggih
Marep sang nglaksanayang
ĂŐŝ^ŝĂƉĂƐĂũĂǇĂŶŐŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶŶǇĂ͘
^ƵŵďĞƌ͗ŶĞŬĂƐĂƌŝ^ĂƌŝŶŝŶŐ'ĞŐƵƌŝƚĂŶ
Setelah menyaksikan tayangan audio visual Kawitan dan Kidung Wargasari, guru
melanjutkan menyaksikan tayangan lagu keagamaan Dandanggula. “Bedakan yang
ini dari Jawa Timur. Ayo resapi dan dengarkan baik-baik,” demikian anjuran guru.
2. Demontrasi Lagu Keagamaan Hindu
Guru meyakinkan kepada semua peserta didik bahwa Kawitan Kidung
Wargasari dan Kidung Wargasari sudah sering didengar pada saat-saat melakukan
persembahyangan bersama. Guru menambahkan pada penekanan pola atau cara
membaca perempat suku kata beserta Chanda atau Cengkok yang harus dipatuhi
oleh penembang. Guru mulai mengeja per baris untuk mempermudah peserta
didik menghafal. Semua peserta didik diperintahkan untuk mengikuti dan
menirukannya dari awal hingga selesai.
Guru terus memandu hingga akhirnya semua peserta didik dapat dengan
fasih melantunkan Kawitan Kidung Wargasari dan Kidung Wargasari termasuk
terjemahan dari Sekar Madya.
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Selanjutnya, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu keagamaan Pupuh
Dangdanggula. Guru tetap terus mengajak dan memandu peserta didik bernyanyi
dan guru mengeja baris per baris sesuai dengan narasi lagu Dandanggula dalam
Buku Panduan Peserta didik. Semua anak diminta untuk mengikuti dengan baik
dan menirukannya. Guru mulai menuntun dan melagukannya dengan Cengkok/
Reng Dangdanggula.
Setelah guru selesai mengeja kata per kata Kawitan Kidung Wargasari, Kidung
Wargasari dan Dandanggula, peserta didik dibagi menjadi tiga kelompok. Setiap
kelompok menyanyikan Sekar Madya dan Sekar Alit:

Putri Cening Ayu

ƌƟŶǇĂ

Putri Cening Ayu
Ngijeng cening jumah
DĤŵĤůƵĂƐŵĂůƵ
Ka peken mablanja
Apang ada daharang nasi

WƵƚƌŝĂŶĂŬŬƵǇĂŶŐĐĂŶƟŬ
dŝŶŐŐĂů;ũĂŐĂůĂŚͿƌƵŵĂŚ
Ibu pergi dulu
WĞƌŐŝŬĞƉĂƐĂƌďĞƌďĞůĂŶũĂ
Untuk keperluan makan

^ƵŵďĞƌ͗tŝĚǇĂWĈƌĂŵŝƚĂŐĂŵĂ,ŝŶĚƵ^DWŚĂů͘ϳϱ
Kelompok satu menyanyikan Sekar Madya Kawitan Warga Sari, kelompok
dua menyanyikan Kidung Wargasari, dan kelompok tiga menyanyikan Pupuh
Dangdanggula. Kelompok satu, dua, dan tiga diajak bernyanyi bersama tentang
lagu keagamaan tersebut.
Setelah selesai membahas Pelajaran 13 tentang materi Dharmagita, maka
dapat disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
a. Lagu keagamaan adalah lagu yang berisi pesan tata cara bertingkah laku yang
baik dan benar.
b. Lagu keagamaan juga berisi lagu untuk mengiringi puja kegiatan
persembahyangan.
c. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu keagamaan daerah masing–masing.
d. Ada lagu keagamaan dari Jawa, dari Bali, dan sebagainya.
e. Dandanggula adalah lagu keagamaan yang berasal dari Blitar, Jawa Timur.
f. Kawitan Kidung Wargasari dan Kidung Wargasari adalah lagu keagamaan
\DQJEHUNDLWDQGHQJDQ<DMxD

N. Perjalanan Orang Suci
1. Perjalanan Mpu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha
Guru mengajak peserta didik duduk rapi, pandangan ke depan, dan menyimak
dengan sebaik-baiknya. Guru pun mulai menceritakan perjalanan 0SX .XWXUDQ
dan perjalanan 'DQJ+\DQJ1LUDUWKD dari Jawa ke Bali.
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Di Pulau Jawa, pada sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Medang, ada
seorang raja yang sangat termasyur oleh kebijaksanaannya dan banyak kerajaan
lain yang tunduk kepadanya. Raja itu bernama Sri Aji Airlangga.
Bertahun-tahun Kota Medang seperti tertidur, terutama sejak kematian
Baginda Teguh Darmawangsa. Kota yang dulunya menjadi pusat pemerintahan,
lalu menjadi sunyi senyap. Seakan-akan tidak ada lagi kehidupan di kota itu.
Kerajaan Medang akhirnya terpecah belah. Semua kerajaan baik yang besar
maupun kecil, yang awalnya tunduk, satu per satu mulai melepaskan diri.
Kehidupan rakyat menjadi kacau. Keamanan tidak terjamin lagi. Pencurian
dan perampokan merajalela di dalam kota. Akan tetapi, setelah sekian lama,
kota kerajaan yang dilanda kesunyian itu seakan terjaga dari tidurnya. Seluruh
rakyat bersuka cita. Mendung kesedihan yang menyelimuti kota mulai memudar.
Sang fajar yang membawa kebahagiaan serta ketenteraman telah tiba. Kerajaan
Medang hidup kembali. Rakyat Medang akan segera mempunyai seorang raja
yang perkasa. Baginda Airlangga, menantu Teguh Darmawangsa akan naik tahta.
Rakyat tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Seluruh penjuru kota dihias
sebaik-baiknya. Seluruh rakyat berusaha mengenakan pakaian yang dianggapnya
patut. Kemudian, mereka berbondong-bondong menuju alun-alun. Balairung,
tempat diadakannya upacara penobatan dihias dengan indah. Umbul-umbul
beraneka warna menghiasi seluruh istana dan semua penjuru kota kerajaan.
Rakyat terus berdatangan seperti air bah saja layaknya. Dari arah balairung
terdengar suara gamelan yang ditabuh bertalu-talu.
Saat penobatan tiba, semua yang hadir menjadi hening. Suara gamelan terus
berkumandang. Sebuah arak-arakan dari arah luar balairung muncul. Tampak
Baginda Airlangga berjalan dengan gagah dengan diiringi para pendeta serta
warga istana. Upacara penobatan yang hikmat segera berlangsung. Seusai
penobatan, rakyat disuguhi dengan berbagai pertunjukan. Berbagai jenis tarian
disuguhkan dalam upacara penobatan itu. Rakyat bergemuruh menyambut
semua acara kesenian yang disuguhkan.
Ketika semua pertunjukan berakhir, rakyat pulang dengan perasaan puas. Pesta
penobatan kemudian berlanjut di seluruh penjuru kota. Semalam suntuk rakyat
Medang berpesta menyambut kehadiran raja yang sangat mereka dambakan.
Pada suatu hari, para menteri menghadap baginda raja di Balai Penghadapan.
Maka datanglah 0SX *QLMD\D disertai oleh adik-adiknya, yaitu 0SX 6HPHUX
0SX*DQD0SX.XWXUDQdan0SX%KDUDGDK. Setibanya di balai penghadapan,
terlihat oleh baginda raja yang sedang keluar menuju Singgasana. Para mpu
bersaudara pun mengucapkan mantra puji-pujian. Sang Raja mengetahui bahwa
\DQJ GDWDQJ VHPXDQ\D SDUD 5VL ,D VHJHUD PHQJXFDSNDQ VHODPDW GDWDQJ ³<D
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para dewa pendeta sekalian, izinkanlah saya menanyakan dari manakah tuan
sekalian berasal maka datang kemari, saya belum mengetahui nama tuan hamba
sekalian. Siapakah nama Tuan hamba yang sebenarnya? Dan ada keperluan apa
WXDQSHQGHWDGDWDQJNHPDUL"´3DUD3HQGHWDVHJHUDPHQMDZDE³<D7XDQNXEHQDU
pertanyaan tuanku terhadap kami, izinkanlah kami mempersembahkannya.”
Kami sekalian turun dari Jambudwipa (India) diperintahkan oleh Bhatara
Paçupati agar datang ke Pulau Bali, menyertai Bhatara Tri Purusa menyelenggarakan
pembenahan di Nusa Bali. Demikian katanya setelah menerangkan namanya
masing-masing.
Sri Aji Airlangga berkata, “Wahai pendeta
sekalian, apabila benar keterangan sang pendeta,
jika dipandang patut, saya ingin sang pendeta
tinggal di Negara Medang ini. Maksud saya, para
pendeta sekalian akan kami dudukkan sebagai
guru agama kami di sini sampai kemudian hari.
Putriku ada tiga orang, mereka akan kuhadiahkan
kepada sang pendeta sebagai suatu tanda ikatan
batin kami terhadap sang Pendeta sekalian.”
³<D GDXODW 7XDQNX´ MDZDE SDUD SHQGHWD
“Sangat mulia sabda tuanku, tetapi kami belum
dapat memutuskan sekarang, sebab menurut Sumber: Dok. Kemdikbud
dharma kami sebagai seorang Rsi, tidak boleh Penasihat atau Purohita Raja
Dharma Patni atau
curang atau bohong terhadap perintah Bhatara Gunapriya
Udayana Warmadewa pada abad X
Paçupati. Sabda Bhatara dahulu, tidak boleh
kami keluar Pulau Bali, karena Nusa Bali sangat sunyi, tidak ada yang melayani
Bhatara Putrajaya di Besakih. Namun demikian, tentang permintaan tuanku,
kami ingin merundingkan dengan adik-adik kami.”
Sri Aji Airlangga sangat gembira mendengar jawaban Pendeta. Mpu Gnijaya
berkata kepada adik-adiknya, “Oleh karena demikian permintaan baginda,
bagaimana pendapat adik-adik sekalian?” Mpu Semeru menjawab, “Kakak
pendeta, izinkanlah kami mohon diri untuk pergi ke Bali, karena sangat sunyi
di Besakih, tidak ada yang menjaga Bhatara Putrajaya. Kakak pendeta tinggallah
dulu di sini beserta adik-adik yang tiga orang.”
Kemudian 0SX6HPHUX pergi ke Bali dengan tidak diketahui orang melalui Desa
Kuntulgading, bagian Pegunungan Tulukbiu, terus menuju Besakih pada hari Jumat
Kliwon Julungwangi, bulan Purnama Raya, Masa Kawulu, tahun Çaka 921 (jadma
Sirat maya muka) atau 999 M. Setahun kemudian 0SX*DQD menyusul ke Bali pada
tanggal 7, Çaka 922 atau 1000 M, berparahyangan di Dasarbhuana Gelgel.
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Adapun 0SX.XWXUDQ turun ke Bali, menggunakan perahu pohon Kiambang
(kapu-kapu) menggunakan layar daun Bilwa menuju Pantai Silayukti Desa
Padang, pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang tanggal 6 tahun Çaka 923.
Kemudian menyusul Mpu Gnijaya, pada hari Wrehaspati Umanis Dungulan Çaka
1079 atau 1157 M, berparahyangan di Gunung Lempuyang Madya. Panca Tirta
yang paling bungsu, Mpu Bharadah tetap tinggal Lamah Tulis, Jawa Timur.
Mpu Kuturan telah diangkat sebagai penasihat/SXURKLWD Raja *XQDSUL\D
'KDUPD 3DWQL8GD\DQD :DUPDGHZD Içaka 910 sampai dengan 933 untuk
mengatur dan membina adat agama pada masyarakat Bali dalam abad 11. Sampai
saat ini masih tetap menjadi dasar dan kesan kehidupan rakyat Bali. Beliau
juga sebagai Ketua Majelis atau Ketua Pertimbangan Agung yang dinamakan
“3DNLUDQNLUDQ MURPDNDEHKDQ”. Pada saat Muktamar Majelis, Mpu Kuturun
diminta menyederhanakan pemujaan 6 sekte menjadi pemujaan Tri Murti dengan
sebutan Kahyangan Tiga, adanya Pura Desa untuk memuja Dewa Brahma, Pura
Puseh untuk memuja Dewa Wisnu, dan Pura Dalem untuk memuja Dewa Siwa.
Beliau juga menetapkan adanya awig-awig adat, adanya desa pakraman, dan
setiap keluarga di buat pelinggih Rong Tiga yang lumrah disebut Mrajan.
Atas wahyu Sang Hyang Widhi, beliau mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang,
mengajak umat Hindu di Bali mengembangkan konsep Trimurti dalam wujud simbol
palinggih Kemulan Rong Tiga di tiap perumahan, Pura Kahyangan Tiga di tiap desa
adat, dan pembangunan Pura-pura Kiduling Kreteg (Brahma), Batumadeg (Wisnu),
dan Gelap (Siwa), serta Padma Tiga, di Besakih.
2. Perjalanan Dang Hyang Nirartha
Pada pertemuan ini, guru akan menceritakan turunnya Dewa Mahadewa dari
Gunung Agung ke dunia lalu bersabda,“Apabila Dalem Gelgel tidak berguru
kepada Dang Hyang Nirartha, karena tidak ada
pandita yang sama pandainya dengan Nirartha,
pasti Kerajaan Gelgel akan kacau, seluruh
tanaman akan hampa tanpa hasil, penyakit dan
hama merajalela, banyak musuh akan datang
sehingga Dalem Gelgel tidak berhasil menciptakan
keamanan dan kesejahteraan.”

Sumber: Dok. Kemdikbud
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Guru melanjutkan ceritanya, “Kemudian Dalem
Gelgel Sri Waturenggong mohon dengan hormat
kepada D. Nirartha, agar beliau berkenan menjadi
gurunya dan menyelesaikan upacara pudgala
(GZLMDWL) dirinya. Setelah upacara dilakukan,
diberikan nasihat tentang kewajiban seorang

penguasa dan syarat-syarat seorang raja, serta tidak boleh melupakan Sang Hyang
Widhi dan leluhur. Sejak itu, Dalem Gelgel Sri Waturenggong makin termasyur
namanya. Negaranya aman sentosa dan tenteram Kertha Raharja, makmur, setiap
tanaman tumbuh subur dan murah sandang, wabah penyakit dan hama lenyap.
Sri Gunapriya Dharma Patni/Udayana Warmadewa (Dharmmodayana) berkuasa
menjadi Raja Bali pada tahun Içaka 910 sampai dengan tahun 933. Beliau memiliki
dua putra, pertama bernama Sri Airlangga dan kedua bernama Sri Anak Wungsu.
Ketika Airlangga berumur 16 tahun Içaka 913 (991 M) diajak ke Jawa, diminta oleh
pamannya Sri Dharmawangsa di Kerajaan Medang, Jawa Timur. Sri Dharmawangsa
diserang oleh Raja Wurawuri dan wafat dalam pertempuran. Kemudian, digantikan
oleh Sri Airlangga sebagai raja di Kerajaan Medang, dengan Mpu Bharadah
mendampingi sebagai penasihat kerajaan. Adapun Mpu Kuturan sebagai Purohita
di Bali di bawah kekuasaan raja, suami istri Sri Gunapriya Dharma Patni/Udayana
Warmadewa (Dharmmodayana), ayah dari Sri Airlangga.
Berkaitan Smaranatha dengan Dang Hyang Nirartha, diawali dengan Sri Hayam
Wuruk sebagai raja di Majapahit dengan Maha Patih Hamengku Kryan Gajah Mada
yang sangat masyhur. Sebagai penasihat kerajaan, Mpu Smaranatha menikah
dengan Ida Sakti Sunyawati dan melahirkan dua anak laki-laki, Ida Angsoka dan
adiknya Ida Nirartha. Setelah Pudgala (Dwijati) menjadi Brahmanajadma, Ida
Nirartha bergelar Dang Hyang Nirartha. Dang Hyang Nirartha menikah dengan Ida
Istri Mas. Oleh karena terjadi kekacauan di Majapahit, akhirnya rakyat mengungsi
ke arah Timur yang dirasakan aman, seperti ke Pasuran, Tengger, Blambangan,
dan banyak juga yang menyeberang ke Bali. Setelah Dang Hyang Nirartha berada di
Pasuruan, menikah dengan Ida Istri Pasuruan, lalu pindah ke Blambangan menikah
lagi dengan Sri Patni Kiniten. Dari Blambangan, karena ada selisih paham dengan
mertua, akhirnya meninggalkan Jawa melalui Selat Bali menuju Bali menggunakan
Labu Pahit dan anak-anaknya menggunakan sampan/jukung (bahasa Bali).
Sampailah di Bali ujung barat, berteduh di bawah pohon ancak dan di sanalah
dibangun Pura Purancak. Selama penyeberangan dan perjalanan ke Bali, ia dibantu
oleh seekor kera, maka Dang Hyang Nirartha bersumpah tidak akan mengganggu
kehidupan kera seketurunannya dan tidak memakan labu pahit. Dalam perjalanan,
Dang Hyang Nirartha menemui seekor naga dengan mulut terbuka. Beliau masuk ke
dalam mulut naga tersebut serta menemukan WHODJDGDODPSHUXWQDJDGHQJDQWLJD
ZDUQDEXQJDWHUDWDL Bunga yang ada di pinggir timur berwarna putih, di pinggir
selatan berwarna merah, dan di pinggir utara berwarna hitam. Kemudian dipetik
yang merah dan ditaruh di telinga kanan, yang hitam di telinga kiri, sedangkan yang
putih dipegangnya saja. Kemudian, Dang Hyang Nirartha keluar dari mulut naga
dengan mengucapkan mantra D\XZUHGKL1aga itu lenyap dan tubuh Dang Hyang
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Nirartha sebentar-sebentar berubah warna menjadi merah, hitam, dan terkadang
keemasan, sehingga menyebabkan anak isterinya lari ketakutan. Salah satu anaknya,
Ida Ayu Swabhawa terkena bahaya oleh penduduk setempat, sehingga Dang Hyang
Nirartha mengutuk penduduk tersebut menjadi Gamang (wong Samar) di Desa
Pegametan. Setelah menerima ilmu Kaparamarthan, yaitu ilmu pembebas noda
dosa sehingga Ida Ayu Swabhawa gaib dan dipuja di Pura Melanting dengan sebutan
Dewi/Bhatari Mlanting di Pura Pulaki. Kebetulan pada saat menurunkan ilmu
rahasia, didengar oleh cacing kalung yang sedang mengalami kutukan, dan berubah
wujud sebagai manusia, atas jasa Dang Hyang Nirartha minta mengabdikan dirinya.
Sri Patni Kiniten dijemput ajal dengan bantuan ilmu rahasia Dang Hyang Nirartha
dan bergelar Bhatari Dalem Ketut.
Singkat cerita, perjalanan Dang Hyang Nirartha sampailah di Desa Gadingwani
yang sedang mengalami bencana Gerubug. Setiap saat, ada orang mati tanpa sebab
yang jelas. Melihat situasi yang darurat dan genting di bawah Pasek Bendesa, Mas
mohon bantuan Dang Hyang Nirartha meletakkan air ke dalam Kendi/periuk yang
diberi puja mantra kemudian dipercikkan, dan diminum oleh masyarakat, akhirnya
sembuh seperti sedia kala. Kemudian menyuruh menaruh kunyahan sirih di seluruh
penjuru untuk mengusir roh jahat, dan para roh jahat kabur menuju laut, maka
ketenaran beliau itulah di sebut Pandita Sakti Wawu Rawuh (bahasa Bali), artinya
pendeta sakti yang baru datang. Akhirnya, semua kepala desa di Pulau Bali yang
dinamakan Bendesa, mendengar berita ini dan ingin mengundang Dang Hyang
Nirartha menetap di Desa Mas (Gianyar) atas permintaan Pasek Bendesa Mas dan
mempunyai Grya di Desa Mas.
Berita kesaktian dan kepintaran didengar oleh raja Bali Dalem Gelgel Sri
Waturenggong, sehingga mengutus I Gusti Penyarikan Dawuh Baleagung menjemput
dengan berpakaian serba putih menggunakan tunggangan kuda putih. Dang Hyang
Nirartha memberikan dan mapudgala (dwijati) I Gusti Penyarikan Dawuh Baleagung,
sehingga menjadi terlambat sampai di Gelgel, sang raja pun marah. Akhirnya, sang
raja merasa didahului mapodgala (dwijati), sehingga selalu menolak untuk didwijati
oleh Dang Hyang Nirartha. Sampai akhirnya meminta ke Jawa kepada Dang Hyang
Angsoka, tetapi di tolak karena di Bali sudah ada adiknya Dang Hyang Nirartha
yang dianggap lebih pandai yang patut menjadi guru dan nabenya Dalem Gelgel Sri
Waturenggong.
6HEDJDL 3DQJJXU <DJKD EDNWL NHSDGD JXUX  , *XVWL 3HQ\DULNDQ 'DZXK
Baleagung sebagai Pandita Ksatrya bergelar Bhagawan, menghaturkan anak
perempuannya, tetapi oleh Dang Hyang Nirartha diberikan kepada anaknya Ida
Putu Lor yang melahirkan dua anak,GD:D\DKDQ%XUXDQGDQ,GD.HWXW%XUXDQ.
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Oleh karena keraguan hati dan penjelasan Dang Hyang Angsoka, akhirnya secara
tiba-tiba Bhatara Mahadewa dari Gunung Agung turun lalu bersabda, “$SDELOD'DOHP
*HOJHO WLGDN EHUJXUX NHSDGD 'DQJ +\DQJ 1LUDUWKD NDUHQD WLGDN DGD SDQGLWD
\DQJVDPDSDQGDLQ\DGHQJDQ1LUDUWKD, SDVWLNHUDMDDQ*HOJHODNDQNDFDXVHOXUXK
WDQDPDQ DNDQ KDPSD WDQSD EHUKDVLO SHQ\DNLW GDQ KDPD PHUDMDOHOD EDQ\DN
PXVXKDNDQGDWDQJVHKLQJJD'DOHP*HOJHOWLGDNEHUKDVLOPHQFLSWDNDQNHDPDQDQ
GDQNHVHMDKWHUDDQ Demikian antara lain sabda Bhatara Mahadewa, kemudian gaib
dan menghilang dari pandangan mata. Dalem Gelgel Sri Waturenggong sesudah
menyembah, lalu berjanji akan mengikuti dan menaati sabda Bhatara Mahadewa itu.
Kemudian Dalem Gelgel Sri Waturenggong mohon dengan hormat kepada Dang
Hyang Nirartha, agar beliau berkenan menjadi gurunya dan menyelesaikan upacara
pudgala (dwijati) dirinya. Setelah upacara dilakukan, diberikan nasihat tentang
kewajiban seorang penguasa dan syarat-syarat seorang raja, serta tidak boleh lupa
mengadakan pemujaaan kepada Sang Hyang Widhi dan leluhur. Sejak itu Dalem
Gelgel Sri Waturenggong semakin termasyur namanya, negaranya aman sentosa
dan tenteram kertha raharja, makmur, setiap tanaman tumbuh subur dan murah
sandang, wabah penyakit dan hama lenyap. Demikianlah keadaan Pulau Bali.
3. Peninggalan Mpu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha
Guru menegaskan dengan menyebut peninggalan sejarah yang diwarisi sebagai
bangunan monumental dari peninggalan karya maha besar Mpu Kuturan dan
Dang Hyang Nirartha, memberi warna perkembangan, pertumbuhan dan keajegan
konsep Tri Murthi dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Begitu
juga warisan yang sangat popular, yaitu konsep pemujaan Sang Hyang Widhi/
7XKDQ <DQJ 0DKD (VD GDODP EDQJXQDQ 3HOLQJJLK 3DGPDVDQD 7HUPDVXN MXJD
peninggalan budaya dan sastra serta adat budaya agama yang masih dilakukan dan
diwarisi sampai sekarang oleh umat Hindu Nusantara.
Ketika Bali Dwipa mencapai zaman keemasan, datanglah Mpu Kuturan ke Bali
dan diangkat sebagai Purohita Kerajaan dan juga sebagai ketua majelis Agama.
Mulailah Mpu Kuturan menata semua bidang kehidupan rakyat. Hak dan kewajiban
para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat/agama ditegakkan, prasastiprasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh/klan disusun. Awig-awig
desa adat pekraman dibuat, organisasi subak ditumbuhkembangkan dan kegiatan
keagamaan ditingkatkan. Adapun yang tidak kalah pentingnya, beliau mampu
memutuskan dalam sebuah muktamar majelis menyederhanakan pemujaan
konsep 6 sekte menjadi konsep Tri Murti dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan
Dewa Brahma yang masing-masing berstahana di Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura
Dalem. Setiap keluarga membuat pelinggih Merajan dengan inti pokok pelinggih
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Rong Tiga. Sampai saat ini, Mpu Kuturan di puja di Pura Silayukti Karangasem
Bali. Dang Hyang Dwijendra mempunyai Bhiseka lain: Mpu/Dang Hyang
Nirarta, dan dijuluki: Pedanda Sakti Wawu Rawuh karena beliau mempunyai
kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum,
sehingga beliau diangkat menjadi Bhagawanta (Pendeta Kerajaan).
Beliau juga aktif mengunjungi rakyat di berbagai pedesaan untuk memberikan
Dharma Wacana. Saksi sejarah kegiatan ini adalah didirikannya Pura untuk
memuja beliau di tempat beliau pernah bermukim membimbing umat, misalnya:
Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, Pura Pakendungan, Pura Hulu
Watu, dan Pura Ponjok Batu.
Dang Hyang Nirartha merupakan pencipta arsitektur Padmasana untuk Pura
Hindu di Bali. Semasa perjalanan Nirartha, jumlah Pura di pesisir pantai di Bali
bertambah dengan adanya tambahan bangunan pelinggih pokok berupa
Padmasana. Konsep Desa Pekraman dan Trimurti dari Mpu Kuturan adalah
pemujaan Sang Hyang Widhi dalam wujud
kedudukan-Nya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu,
dan Dewa Siwa. Dang Hyang Nirartha datang ke Bali
pada abad ke-14 ketika Kerajaan Bali Dwipa
dipimpin oleh Dalem Gelgel Sri Waturenggong.
Beliau mendapat wahyu di Purancak, Jembrana
bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa,
yakni pemujaan Sang Hyang Widhi dalam manifestasiNya sebagai Siwa, Sadha Siwa, dan Parama Siwa.
Bentuk bangunan pemujaannya berupa Padmasana
sebagai sthana Sang Hyang Widhi.
Setelah selesai membahas materi pada Pelajaran
14 tentang perjalanan orang suci, maka dapat
Sumber: Dok. Kemdikbud
disampaikan rangkuman materi, sebagai berikut:
Padmasana
a. Mpu Kuturan sebagai penasihat kerajaan Bali pada
saat pemerintahan Dharma Udayana pada abad ke-10.
b. Dang Hyang Nirartha sebagai penasihat kerajaan Bali pada saat pemerintahan
Dalem Gelgel Sri Waturenggong pada abad abad ke-14.
c. Jasa Mpu Kuturan adalah menata Bali di bidang pembangunan Kahyangan Tiga
Desa, sanggar pemujaan.
d. Tri Murti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa.
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e. Bangunan Padmasana pertama kali diprakarsai oleh Dang Hyang Nirartha.
f. Tempat pemujaan dan asrama Mpu Kuturan di Pura Silayukti Karangasem Bali.
Mata Pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti dari Pelajaran 1 sampai dengan 14,
sebagai intisari yang telah dilakukan model pembelajaran dengan pola 5 (lima) M,
dijadikan bahan acuan pendidik untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik.
Evaluasi Pelajaran 1 sampai dengan 14 yang ada dalam Buku Pegangan Siswa
(BPS) hanya sebagai evaluasi dalam ukuran standar minimalnya.
Untuk itu, Pendidik diharapkan dapat mengembangkan dari kuantitas model
evaluasi dan konten yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi peserta didiknya.
Evaluasi minimal sebagaimana tertuang dalam Buku Pegangan Siswa dapat
dilihat dalam uraian per pelajaran berikut ini.
a. Tri Kaya Parisudha sebagai Tuntunan Hidup
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Guru memandu siswa untuk mencocokkan gambar dengan keterangannya
dengan menarik garis yang sudah ada sehingga lebih dekat ke gambar.

Kayika

Manacika

Wacika

Sumber: Dok. Kemdikbud
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7HV/LVDQ
Guru memandu siswa untuk memerhatikan gambar dengan baik, lalu
menceritakannya dan menjelaskan alasannya masing-masing

No.

Gambar

Berpikir

Perilaku
Berkata

Berbuat

1

2

3

Sumber: Dok. Kemdikbud

Melakukan sembahyang sebelum belajar, itu contoh ajaran Manacika
Parisudha. Manfaat belajar dengan rajin, maka kita akan pintar, dan seterusnya.
Format penilaiannya seperti pada tabel berikut ini.
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Nama Peserta
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang
Mampu

Cukup
Mampu

Mampu

(1)

(2)

(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV8QMXN.HUMD
Tes Unjuk Kerja dimaksudkan untuk mengetahui daya ingat siswa akan
pelajaran yang sudah dipelajarinya. Guru memberi penilaian berdasarkan lembar
penilaian yang sudah ada. Indikator yang dinilai adalah keberanian bercerita,
kejelasan suara, keruntutan cerita, dan gaya bercerita. Jika anak itu kurang
mampu, maka ia mendapat nilai satu, jika cukup mampu, ia mendapat nilai dua,
dan jika mampu nilainya tiga. Format penilaian seperti berikut ini:
Nama Peserta
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang
Mampu

Cukup
Mampu

Mampu

(1)

(2)

(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV3URGXN
Penilaian Tes Produk sama dengan penilaian Tes Unjuk Kerja.
Pedoman penskoran nilai:
Nama Peserta
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang
Mampu

Cukup
Mampu

Mampu

(1)

(2)

(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
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b. Menerima ajaran Subha Asubha Karma
Uji Kompetensi
Menguji kemampuan siswa dengan mengerjakan tes yang telah disiapkan guru.
7HV7XOLV
Peserta didik mengerjakan tes tertulis dengan cara menghubungkan gambar
di buku siswa dengan persyaratan yang ada, sesuai dengan cara menarik garis
lurus. Guru perlu memandu peserta didik agar lebih jelas seperti di Pelajaran 2.

Menyiram
kebun

Sembahyang
sumber: Dok. Kemdikbud

Belajar

Membuang
sampah

Memberi
makan
binatang
Sumber: Dok. Kemdikbud

Sumber: Dok. Kemdikbud
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7HV/LVDQ
Peserta didik menyebutkan contoh-contoh perilaku Asubha Karma. Guru
menilai kemampuan siswa di dalam menyebutkan contoh-contoh Asubha Karma.
Lihat cara penilaian berikut ini.
Nama Peserta
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang
Mampu

Cukup
Mampu

Mampu

(1)

(2)

(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV8QMXN.HUMD
Siswa diuji kemampuannya untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku
6XEKD.DUPD. Guru memberi penilaian dengan cara penilaian yang sudah ada
seperti berikut ini:
Nama Peserta
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang
Mampu

Cukup
Mampu

Mampu

(1)

(2)

(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
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7HV3URGXN
Siswa dipandu duduk berkelompok, lalu bersama kelompoknya menulis dan
mengurutkan perilaku $VXEKD .DUPD. Guru menilai sesuai dengan pedoman
penilaian yang sudah ada.
No.

Nama

Ketelitian

Ketertiban

3

3

2

1

2

1

Kerja
sama
3

2

Jumlah
1

Ratarata

Kategori

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
c. Menerima Mantram dalam Agama Hindu
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Siswa ditugaskan menulis mantram makan di bukunya!
Guru memandu siswa dalam mengerjakan tugas ini dan menilai hasil kerja Siswa
sesuai cara penskorannya.
7HV/LVDQ
Siswa ditugaskan membentuk kelompok dan membaca mantram Gayatri dengan
benar!
Guru memandu siswa dan memberikan penilaian sesuai ketentuan.
Pedoman penskoran nilai.
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No.

Nama

Ketelitian

Ketertiban

3

3

2

1

2

1

Kerja
sama
3

2

Jumlah
1

Ratarata

Kategori

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
7HV8QMXN.HUMD
Siswa ditugaskan membaca sebuah doa sesuai keperluannya. Guru memandu
siswa dan memberi penilaian. Dengan berpedoman penskoran nilai seperti di
bawah ini:
Nama Peserta
Kelas

:
:
Nilai

Indikator yang dinilai

Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

d. Menjalankan mantra dalam Agama Hindu
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Guru memandu siswa dalam menjawab pertanyaan.
Guru memberi penilaian hasil kerja siswa.
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7HV/LVDQ
Guru memandu siswa bercerita tentang perasaannya setelah melantunkan
0DQWUDP*D\DWUL. Dengan format penilaian sebagai berikut:
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV8QMXN.HUMD
Siswa secara bergilir malafalkan mantram makan di depan kelas. Guru memandu
dan memberi penilaian.
Pedoman penskoran nilai
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV3URGXN
Siswa ditugaskan melafalkan PDQWUDP *D\DWUL. Guru memandu agar siswa
melafalkan dengan benar, dan memberi penilaian.
Pedoman penskoran nilai
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Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
e. Perilaku Jujur melalui Subha Karma
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Siswa dipandu untuk menulis dalam lembar kerja siwa dan mengelompokkan
contoh-contoh perbuatan baik dan contoh-contoh perbuatan buruk.
7HVOLVDQ
Siswa ditugaskan menceritakan secara lisan apa sebab orang berbuat jahat.
Pedoman penskoran nilai
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV8QMXN.HUMD
Siswa secara mandiri ditugaskan menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik
di depan teman-temannya.
Pedoman penskoran nilai
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Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
f. Perilaku Jujur melalui Tri Kaya Parisudha
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Guru memandu siswa menjawab pertanyaan Tes Tulis dengan menulis contohcontoh Wacika, Kayika, dan Manacika Parisudha. Guru memberikan penilaian
atas pekerjaan siswa.
7HV/LVDQ
Guru menugaskan siswa untuk menceritakan mengapa kita melaksanakan
ajaran Wacika, Kayika, dan Manacika Parisudha, apa manfaatnya. Guru
mengadakan penilaian atas kemampuan siswa.
Format penilaian siswa sebagai berikut.
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV8QMXN.HUMD
Guru menugaskan setiap siswa bercerita tentang janda miskin di depan temantemannya. Guru memberi penilaian atas kemampuan siswa menyampaikan cerita
tersebut.
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Pedoman penskoran nilai
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

g. Jenis Ciptaan Sang Hyang Widhi
Uji Kompetensi
7HV7XOLV
Kompetensi dasar: menyebutkan contoh wacika, kayika, dan manacika
Parisudha. Tulislah contoh-contoh wacika, kayika, dan manacika Parisudha!
Guru memandu siswa untuk menjewab tes tulis, lalu membahas cara penilaiannya.
7HVOLVDQ
Kompetensi dasar: menunjukkan contoh wacika, kayika dan manacika Parisudha.
Coba ceritakan mengapa kita melaksanakan ajaran tri kaya Parisudha, apa manfaatnya!
Guru memandu siswa untuk menunjukkan contoh wacika, kayika, dan manacika
Parisudha. Lalu membahas dan menilainya.
Pedoman penskoran nilai
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
8QMXN.HUMD
Menunjukkan perilaku wacika, kayika dan manacika Parisudha. Coba kalian
ceritakan kisah janda miskin yang serakah!
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Guru menyuruh siswa bercerita secara bergiliran di depan kelas tentang
cerita janda miskin yang tidak tahu bersyukur kepada Sang Hyang Widhi. Guru
membahas cerita janda miskin yang tidak tahu diri.
h. Perbedaaan ciptaan Sang Hyang Widhi dan Karya Manusia
Uji Kompetensi
7HV/LVDQ
Siswa dipandu oleh guru melihat gambar-gambar yang ada, mana gambar
\DQJSDQWDVGLODNXNDQGHQJDQPHPEHUWDQGDFHNOLV ¥ 
7HV8QMXN.HUMD
*XUX PHPDQGX VLVZD XQWXN PHPEHULNDQ WDQGD FHN OLV  ¥   JDPEDU \DQJ
mana menunjukkkan gambar ciptaan Ida Sang Hyang Widhi, dan gambar yang
mana merupakan hasil karya manusia.
7HV3URGXN
Guru menugaskan kepada masing-masing siswa untuk maju ke depan
menceritakan apa gunanya matahari dan sawah ladang. Guru dapat menilai
sesuai dengan format yang telah disediakan.
Format penilaian
Nama :
Kelas :
Nama Peserta
Kelas

:
:

Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu
(1)
(2)

Mampu
(3)

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
i. Perbedaan Makhluk Hidup dan Benda Mati
Uji Kompetensi
7HV/LVDQ
Guru menugaskan kepada siswa untuk membedakan gambar-gambar binatang
yang bertelur, binatang yang beranak, dan gambar yang termasuk gambar benda
PDWLGHQJDQFDUDPHPEHULFHNOLV ¥ VHVXDLGHQJDQKDODPDQXMLNRPSHWHQVLVLVZD
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7HV8QMXN.HUMD
Guru menugaskan kepada setiap siswa untuk maju ke depan menceritakan
kembali cerita tentang Serigala, Kijang, dan burung Gagak Kemudian memberikan
evaluasi hasil sesuai format penilaian dengan tabel berikut ini:
Nama
:
Kelas
:
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV3URGXN
Siswa diberi tugas oleh guru, untuk menyebutkan lima contoh yang tergolong
makhluk hidup dan lima contoh yang tergolong benda mati.
Format skor kepada masing-masing siswa, seperti tabel berikut ini:
Nama :
Kelas :
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Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

j. Kitab Suci Veda
Uji Kompetensi
7HVOLVDQ
Peserta didik ditugaskan untuk menjawab pertanyaan, dengan dieja dan
dibacakan oleh Buku Guru, dengan menyebut jawaban “B” bila pernyataan benar
dan jawaban “S” bila pernyataan salah.
 %DKDVDXQWXNPHQXOLVZDK\XGDUL6DQJ+\DQJ:LGKLDGDODKEDKDVD,QJJULV
 0DKDUVLSHQHULPDZDK\XEHUQDPD0DKDUVL:\DVD
 &DWXU9HGDPHQJJXQDNDQEDKDVD6DQVNHUWDKXUXI'HZDQDJDUL
 %KDJDYDGJLWD5DPD\DQD0DKDEKDUDWDWHUJRORQJGDODPNLWDEVXFLDJDPD+LQGX

B
B
B
B

S
S
S
S

7HV8QMXN.HUMD,
Siswa ditugaskan oleh guru untuk memperhatikan gambar–gambar yang
WHUWHUD VHFDUD WHOLWL GDQ VHNVDPD NHPXGLDQ GLEHUL  WDQGD FHN OLV  ¥   JDPEDU
yang benar menurutmu.
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7HV8QMXN.HUMD,,
Guru menugaskan kepada setiap Siswa menceritakan kembali cerita Brahmana
dengan Si Singa di depan kelas secara bergiliran dan teman yang lain memberi
komentar isi cerita tersebut. Guru memberikan nilai sesuai format penilaian yang
tersedia.
Nama
:
Kelas
:
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

k. Perbedaan kitab Suci Hindu dan Buku Biasa
Uji Kompetensi
7HV/LVDQ
Siswa dipandu oleh guru untuk memperhatikan secara teliti dan saksama gambargambar kitab suci dan buku biasa yang tertera dalam kotak yang ada, kemudian siswa
GLVXUXKPHPEHULWDQGDFHNOLV ¥ GHQJDQJDPEDU\DQJEHQDUGDQVHVXDL
No.

Gambar

Tergolong
Kitab Suci
Buku Biasa

1

2
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No.

Gambar

Tergolong
Kitab Suci
Buku Biasa

3

4

5

6

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

7HV8QMXN.HUMD
Guru menugaskan kepada semua siswa untuk menarik garis menuju gambar
yang ada di sebelah kiri yang sesuai dengan pernyataan di sebelah kanannya.
Sekaligus dipandu oleh guru.
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Khonghucu

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ŝŶĚŝĂͲĨŽƌƵŵƐ͘ĐŽŵ

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ũŽŐũĂƚŽŐŽ͘ĐŽŵ

ƐƵŵďĞƌ͗ũŽŐũĂƚŽŐŽ͘ĐŽŵ

ƐƵŵďĞƌ͗ŽŬ͘<ĞŵĚŝŬďƵĚ

ƐƵŵďĞƌ͗ĞĚŽƐĞŐĂƌĂ͘ĐŽŵ

Hindu

Buddha

Islam

Katolik

7HV3URGXN
Guru menugaskan kepada semua siswa untuk membentuk dua kelompok
menjadi kelompok I dan kelompok II.
Kelompok I menyebutkan nama-nama kitab suci agama yang ada di Indonesia.
Kelompok II menyebutkan nama-nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia.
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Format penilaian
Nama
:
Kelas
:
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

l. Dharmagita
Uji Kompetensi
7HV8QMXN.HUMD
Guru menugaskan kepada setiap anak untuk tampil ke depan, untuk
mendemontrasikan Dharmagita tentang sekar rare, dengan memilih salah satu di
antara yang ada berikut ini:
Meong-meong, Ilir-ilir, Mejangeran, Cublek-cublek cuweng, dan atau Putri
Cening Ayu.
Kemudian guru memberikan penilaian sesuai format seperti berikut ini:
Nama :
Kelas :
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
7HV3URGXN
Siswa diberi tugas untuk membuat vokal grup yang masing-masing
beranggotakan lima belas orang.
Vokal grup I menyanyikan lagu sekar rare berjudul Putri Cening Ayu.
Vokal grup II menyanyikan lagu sekar alit berupa pupuh Ginanti.
Dengan format penilaian seperti dibawah ini :
Nama :
Kelas :
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Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

m. Lagu Keagamaan Hindu
Uji Kompetensi
7HV/LVDQ
Guru menguji kompetensi siswa di bidang pemahaman tentang sekar rare dan
sekar alit dengan memberikan pernyataan yang benar dan salah, siswa menjawab
pernyataan yang disampaikan oleh guru.
Warga Sari wajib dinyanyikan orang
Sebelum pergi ke sekolah harus baca pupuh
Pupuh Dangdanggula berisi tentang etika
Sekar rare juga disebut lagu anak-anak
Sekar Madya sama dengan Sekar rare

B
B
B
B
B

-

S
S
S
S
S

7HV8QMXN.HUMD
Pendidik menugaskan kepada setiap anak laki-laki untuk mendemonstrasikan
narasi dari lagu Keagamaan tentang Kawitan Kidung Wargasari. Bagi anak
perempuan, tampil ke depan untuk mendemonstrasikan narasi / kata-kata lagu
keagamaan tentang Kidung Wargasari.
Guru menilai sesuai format penilaian yang tersedia dalam Buku Panduan Siswa.
Kelompok :
Laki-laki :
Kelas
:
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita
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Kelompok :
Perempuan :
Kelas
:
Indikator yang dinilai

Nilai
Kurang Mampu Cukup Mampu

Mampu

Keberanian
Kejelasan suara
Keruntutan cerita
Gaya bercerita

n. Kisah Perjalanan Orang Suci
Uji Kompetensi
7HV/LVDQ
Guru mendiktekan pertanyaan satu per satu kepada para siswa, kemudian
anak-anak menjawabnya secara bergiliran.
7HV8QMXN.HUMD
Guru menugaskan kepada siswa, dengan mengejakan narasi yang berkaitan
dengan gambar-gambar di sebelah kiri dan pasangkan dengan pernyataan yang
benar di sebelah kanannya dengan memberikan tanda silang (X).
7HV3URGXN
Guru memberikan tugas kepada semua siswa membuat Kliping Koran atau
majalah, dengan mencantumkan:
Nama Siswa
: …………………………………
Kelas
:……………………………….....
Semester
:………………………………….
Jika kompetensi yang diharapkan tidak tercapai, diperlukan program remedial.

5. Kerja sama dengan orang tua peserta didik
Pelajaran Agama Hindu dan Budhi Pekerti dalam meningkatkan kerja sama
\DQJHIHNWLI GDQH¿VLHQNHSDGD RUDQJWXD SHVHUWD GLGLNPDNDSHODMDUDQDJDPD
Hindu dilengkapi dengan memberikan ruang bagi peserta didik dan orang
tua melakukan diskusi. Pada buku teks pelajaran agama Hindu menyediakan
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pertanyaan-pertanyaan yang dapat didiskusikan dengan orang tua, serta
memberikan kolom paraf bagi orang tua peserta didik, sehingga orang tua peserta
didik mengetahui hasil kinerja putra-putrinya dalam proses pembelajaran.
Jadi, secara jelas pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti sangat mendukung
terjadinya kerja sama antara orang tua, pendidik dan peserta didik, sehingga
proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan generasigenerasi yang unggul di masa yang akan datang.
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Bab

4

Penutup

A. Kesimpulan
1. Buku Pegangan Guru (BPG) Sekolah Dasar Kelas I digunakan Guru dalam
proses pembelajaran di sekolah, agar seorang Guru dalam proses pembelajaran
mengacu pada kurikulum 2013. Buku Pegangan Guru (BPG)Pendidikan
Agama Hindu, disusun untuk membantu Guru dalam mengimplementasikan
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam
kurikulum Pendidikan Agama Hindu.
2. Buku Pegangan Guru (BPG) Pendidikan Agama Hindu menjelaskan
karakteristik Pendidikan Agama Hindu, Kompetensi Inti, dan Kompetensi
Dasar Sekolah Dasar Kelas I yang tertuang dalam kurikulum Agama Hindu,
model-model pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran,
aspek-aspek materi yang termuat dalam Pendidikan Agama Hindu, strategi
dan pelaporan penilaian, remedial dan pengayaan yang dapat meningkatkan
pencapaian standar kelulusan minimal (SKM) pembelajaran Agama Hindu,
serta menumbuhkan kerja sama yang aktif dan harmonis antara peserta didik
dan orang tua.
3. Buku Pegangan Guru (BPG) Pendidikan Agama Hindu merupakan buku
cerdas bagi para Guru, sehingga Pendidik dapat mengajar dengan mudah,
asyik dan menyenangkan.

B. Saran-saran
Diharapkan dengan adanya Buku Pegangan Guru (BPG) Pendidikan Agama
Hindu dan Budi Pekerti, tujuan Pendidikan Agama Hindu dan tujuan Pendidikan
Nasonal dapat tercapai. Buku ini tentulah memiliki kekurangan dan kelebihan,
bapak/ibu/saudara dapat memberikan saran dan kritik yang membangun
sehingga Buku Pegangan Guru (BPG) Pendidikan Agama Hindu ini semakin baik
dan demi kesempurnaannya.
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