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Kata Pengantar
Belajar bukan sekedar untuk tahu, melainkan dengan belajar seseorang menjadi tumbuh dan
berubah serta mengubah keadaan. Begitulah Kurikulum 2013 dirancang agar tahapan pembelajaran
memungkinkan peserta didik berkembang dari proses menyerap pengetahuan dan mengembangkan
keterampilan hingga memekarkan sikap serta nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Pembelajaran agama diharapkan tak hanya menambah wawasan keagamaan, tapi juga mengasah
“keterampilan beragama” dan mewujudkan sikap beragama peserta didik. Tentu saja sikap, beragama
yang utuh dan berimbang, mencakup hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan manusia
dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, pendidikan agama perlu diberi penekanan khusus
terkait dengan pembentukan budi pekerti yang luhur, antara lain: kesantunan dalam berinteraksi,
kejujuran, kasih sayang, kebersihan, kedisiplinan, kepenasaran intelektual, dan kreativitas.
Sekedar contoh, di antara nilai budi pekerti dalam ajaran Khonghucu dikenal Wu Chang (lima sifat
kekekalan/mulia), Wu Lun (lima hubungan sosial), dan Ba De (delapan kebajikan). Mengenai Wu
Chang, Kongzi menegaskan bahwa siapa dapat memasukkan lima hal ke dalam kebiasaan dimanapun
di bawah langit akan menjadi orang yang berbudi luhur. Saat ditanya apa saja kelima hal tersebut,
ia menjawab, “Kesopanan, kemurahan hati, kesetiaan, ketekunan, dan kebaikan hati”. Bila kamu
berlaku sopan, kamu tidak akan dihina; bila kamu murah hati, kamu akan memenangkan orang
banyak; bila kamu setia, orang lain akan mempercayaimu; bila kamu tekun, kamu akan berhasil; dan
bila kamu baik hati, kamu akan memimpin orang lain.” (A 17.6)
Buku Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti ini ditulis dengan semangat itu.
Pembelajarannya dibagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik
dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan diaktualisasikan dalam tindakan nyata dan sikap
keseharian.
Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan
ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Penyesuaian ini antara lain dengan membuka
kesempatan luas bagi guru untuk berkreasi dan memperkayanya dengan kegiatan-kegiatan lain yang
sesuai dan relevan, yang bersumber dari lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar.
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 untuk terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang
para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada
edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat
memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi
seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
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Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti

1

1. Memiliki
perilaku
jujur,
disiplin,
tanggung
jawab,
santun,
peduli, dan
percaya
diri dalam
berinteraksi
dengan
keluarga,
teman, dan
guru

1

Kompetensi Inti

2.3 Meyakini
bahwa orang
tua adalah
wali Tian bagi
anaknya.

- Menjelaskan orang tua
sebagai wali Tian atas
anak-anaknya
- Membiasakan hidup
sehat sebagai langkah
awal dalam laku bakti
- Merawat anggota badan
karunia Tian yang
diterima dari ayah
bunda

4

3

- Menunjukkan orang
tua sebagai wakil Tian
- Menunjukkan sikap
hormat dan santun
kepada orang tua
- Menuliskan huruf ren

2

2.2 Menghormati
orang tua
sebagai wujud
hormat kepada
Tian

Hormat
kepada
orang tua

Permulaan
Laku Bakti

Materi
Pembelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian
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- Menyimak penjelasan guru
bahwa tanpa orang tua kita
tak mungkin terlahir ke dunia;
tanpa orang tua betapa sulit
seorang anak mampu bertahan
hidup (betapa besar peran dan
jasa orang tua terhadap hidu
kehidupan anak-anaknya)
- Menyimak penjelasan guru
bahwa tubuh adalah warisan
orang tua yang harus dijaga
dengan baik.
- Saling menceritakan kebiasaan
merawat tubuh (menjaga
kesehatan) dalam keseharian
- Membuat kartu ulang tahun
untuk ayah dan ibu

- Menceritakan pengalaman
bagaimana sikap kasih sayang
orang tuanya baik ketika
keadaan suka maupun duka.
- Menyimak penjelasan guru
bagaimana sikap (sikap hormat
dan santun) seorang anak
kepada orang tuanya
- Menceritakan perbuatan baik
yang telah dilakukan sepanjang
hari
- Menuliskan huruf ren dengan
benar

5

Kegiatan Pembelajaran

:03()<:7,4),3(1(9(5

Bentuk Tes
Tes Tertulis

Jenis
Tagihan:
Ulangan
Harian I
& Ulangan
Tengah
Semester
Ganjil

6

Penilaian

Total :
30 JP

Ulangan
Tengah
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert

Ulangan
Harian I
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert.

7

Alokasi
Waktu

- Buku Paket
Kelas I
- Kitab Sishu
- Buku Tata
Ibadah dan
Tata Laksana
Upacara
Agama
Khonghucu

8

Sumber/Bahan/
Media Belajar

2
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2. Memahami
pengetahuan
faktual
dengan cara
mengamati
[mendengar,
melihat,
membaca]
dan menanya
berdasarkan
rasa ingin
tahu tentang
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya,
dan bendabenda yang
dijumpainya
di rumah
dan di
sekolah

1. Menerima,
menjalankan,
dan
menghargai
ajaran
agama yang
dianutnya

1

Kompetensi Inti
3

2

3.5 Menceritakan
kebiasaan Nabi
Kongzi semasa
kecil

1.1 Meyakini
tanda-tanda
gaib (gansheng)
menjelang
kelahiran Nabi
Kongzi

- Menceritakan kesukaan
Nabi Kongzi bermain
sembahyangan
- Menceritakan semangat
Nabi Kongzi di dalam
belajar

- Menyebutkan tandatanda gaib (gansheng)
saat kelahiran Nabi
Kongzi
- Menyebutkan makhluk
suci yang muncul
menjelang kelahiran
Nabi Kongzi
3.3 Menceritakan
keluarga Kong
- Menceritakan kondisi
keluarga Kong
Shulianghe
Shulianghe sebelum
sebelum
kelahiran Nabi Kongzi
kelahiran Nabi
Kongzi dan
- Menceritakan kebiasaan
ayah bunda Nabi
kekhusyukan
ibu Yan
Kongzi bersembahyang
Zhengzai dalam
di Bukit Ni
bersembah-yang
kehadirat Tian

Indikator Pencapaian

Kompetensi Dasar

Kesukaan
dan
Semangat
belajar
Nabi Kongzi

Sembahyang
di Bukit Ni

- Menyimak penjelasan
mengenai masa kecil Nabi
Kongzi
- Menceritakan kembali
bagaimana kesukaan dan
semangat belajar Nabi Kongzi.
- Membawa foto keluarga dan
menceritakan kejadiannya

- Menyimak cerita tentang
kebiasaan ayah bunda
bersembahyang di Bukit Ni
- Mengamati gambar-gambar
terkait dengan peristiwa
menjelang kelahiran Nabi
Kongzi
- Mewarnai gambar Qilin

5

- Menyimak penjelasan guru
tentang tanda-tanda gaib
(gansheng) menjelang kelahiran
Nabi Kongzi
- Secara bergiliran menyebutkan
tanda-tanda gaib (gansheng)
saat kelahiran Nabi Kongzi

4

Kegiatan Pembelajaran

Tanda-tanda
Kelahiran
Nabi Kongzi

Materi
Pembelajaran

Bentuk Tes
Tes Tertulis

Ulangan
Harian II
&
Ulangan
Akhir
Semester
Ganjil

JJenis
Tagihan:

6

Penilaian

Total :
30 JP

Ulangan
Tengah
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert

Ulangan
Harian I
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert.

7

Alokasi
Waktu

- Buku Paket
Kelas I
- Kitab
Nyanyian

8

Sumber/Bahan/
Media Belajar
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3

- Menjelaskan nilai
penghormatan kepada
Tian.
- Menjelaskan nilai
penghormatan kepada
Nabi Kongzi
- Menjelaskan nilai
penghormatan
kebajikan.
- Menjelaskan nilai
penghormatan kepada
Nabi Kongzi

3.9 Mengemukakan
nilai-nilai
penghormatan
terhadap Tuhan
dan Nabi
Kongzi dan
leluhur yang
terdapat dalam
lagu yang
dinyanyikan

2. Memahami
pengetahuan
faktual
dengan cara
mengamati
mendengar,
melihat,
membaca
dan
menanyakan
berdasarkan
rasa ingin
tahu tentang
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya,
dan bendabenda yang
dijumpainya
di rumah
dan di
sekolah

Menceritakan perbuatan yang
mencerminkan teladan Nabi
Kongzi

5

Kegiatan Pembelajaran

Lagu Rohani Mendengarkan penjelasan guru
tentang makna yang terkandung
dalam syair lagu rohani

Kesukaan
dan
Semangat
belajar
Nabi Kongzi

4

3

- Menceritakan kesukaan
Nabi Kongzi di dalam
belajar.
- Menceritakan sikap
hormat Nabi Kongzi
kepada Tian

2

Materi
Pembelajaran

Indikator Pencapaian

2.1 Mencontoh
teladan Nabi
Kongzi semasa
kecil (rajin
belajar, sikap
hormat kepada
Tian

1

Kompetensi Dasar

1. Memiliki
perilaku
jujur,
disiplin,
tanggung
jawab,
santun,
peduli, dan
percaya
diri dalam
berinteraksi
dengan
keluarga,
teman, dan
guru

Kompetensi Inti

Termasuk
dalam nilai
UTS

Bentuk Tes:
Performance

6

Penilaian

Termasuk
dalam
30 JP

7

Alokasi
Waktu

- Buku Paket
Kelas 1
- Kitab
Nyanyian
- Buku riwayat
Nabi Kongzi.
- Gambar
makhlukmakhluk suci

8

Sumber/Bahan/
Media Belajar

4
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4.
Menyajikan
pengetahuan
faktual dalam
bahasa yang
jelas, sistematis
dan logis dalam
karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan
anak sehat
dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan
berakhlak mulia.

2

1

4.1 Menyanyikan
lagu-lagu
rohani yang
berkaitan
dengan
kebesaran
Tuhan, Nabi
Kongzi, dan
leluhur.

Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

- Menyanyikan lagu
rohani yang berkaitan
dengan kebesaran
Tuhan dan Nabi

3

Indikator Pencapaian
4

Materi
Pembelajaran
- Mendengarkan lagu rohani
- Menghafalkan syair lagu rohani
- Menyanyikan lagu rohani

5

Kegiatan Pembelajaran
6

Penilaian
7

Alokasi
Waktu
8

Sumber/Bahan/
Media Belajar
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5

2

1

3.10 Memahami
bahwa manu
sia diciptakan
Tian melalui
kedua orang
tuanya

3.1 Menyebutkan
1. Memahami
istilah sebutan
pengetahuan
Tian dalam
faktual
agama
dengan cara
Khonghucu
mengamati
mendengar,
3.2 Menunjukkan
melihat,
ciptaan-ciptaan
membaca]
Tian
dan menanya
berdasarkan
rasa ingin
tahu tentang
dirinya,
makhluk
ciptaan
3.11 Menjelaskan
Tuhan dan
manfaat
kegiatannya,
segala ciptaan
dan bendaTuhan bagi
benda yang
kehidupan
dijumpainya
manusia
di rumah dan
di sekolah

Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

- Menyebutkan anggota
tubuh

Aku ciptaan
Tian

Mencintai
Alam
Ciptaan
Tuhan

Ciptaan
Tuhan

- Menyebutkan ciptaan
Tian
- Membedaka ciptaan
Tian dengan ciptaan
manusia
- Mengemukakan
kelebihan ciptaan Tian
dengan buatan manusia
- Mendeskripsikan
tentang bumi ciptaan
Tuhan dan segala isinya
- Menjaga bumi ciptaan
Tuhan beserta isinya
melalui harmonisasi
dengan alam

Sifat-sifat
Tian

4

Materi
Pembelajaran

- Melafalkan penyebutan
nama Tuhan.
- Menuliskan huruf Tian

3

Indikator Pencapaian
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- Menunjukkan fungsi anggota
tubuh
- Menyebutkan perbuatan baik
yang dapat dilakukan
- Menyebutkan 4 pantangan
dengan gerakan tangan

- Menyimak penjelasan
mengenai bumi dan segala isi,
dan cara merawat bumi yang
kita tinggali
- Mendiskusikan cara merawat
lingkungan
- Membawa tanaman untuk
ditanam di Sekolah

Bentuk Tes
Tes Tertulis

Jenis
Tagihan:
Ulangan
Harian I
& Ulangan
Tengah
Semester
Genap

6

5

- Menyimak penjelasan menulis
huruf Tian dalam huruf asli
- Melafalkan kata Tian
- Menyebutkan benda-benda
ciptaan Tuhan
- Secara bergantian menyebutkan
benda-benda buatan manusia
- Mengelompokkan antara
benda-benda ciptaan Tian dan
benda-benda buatan manusia
- Mengemukakan kelebihan
benda-benda ciptaan Tian
dibandingkan dengan bendabenda buatan manusia

Penilaian

Kegiatan Pembelajaran

Total :
30 JP

Ulangan
Tengah
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert

Ulangan
Harian I
Semester
Ganjil
1 x pert.
3 JP

12 JP
4 x Pert.

7

Alokasi
Waktu

- Buku
PaketKelas I
- Buku Tata
Ibadah dan
Tata Laksana
Upacara
Agama
Khonghucu

8

Sumber/Bahan/
Media Belajar

6
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2

3. Memahami
pengetahuan
faktual
dengan cara
mengamati
[mendengar,
melihat,
membaca]
dan menanya
berdasarkan
rasa ingin
tahu tentang
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya,
dan bendabenda yang
dijumpainya
di rumah dan
di sekolah

3

Indikator Pencapaian

3.8 Menyebutkan
sembahyang
dan berdoa
kepada Tuhan,
nabi, dan
leluhur

3.7 Menyebutkan
makna
sembahyang
dan doa

3.6 Menjelaskan
makna sikap
Delapan
Kebajikan
(bade)

- Menceritakan makna
sembahyang.
- Menceritakan makna
berdoa
- Menceritakan
pentingnya sembahyang
dan doa.
- Menyebutkan saat-saat
sembahyang kepada
Tian
- Menyebutkan saat-saat
sembahyang kepada
Nabi
- Menyebutkan saat-saat
sembahyang kepada
leluhur

- Menyebutkan poinpoin delapan kebajikan
(bade)
- Menyebutkan arti dari
masing-masing jari
tangan pada sikap bade
- Menyebutkan dua
macam sikap bade

- Mengucapkan puji
2.5 Membiasakan
syukur terhadap
bersyukur
pemberian Tian.
dan berterima
- Mengucapkan terima
kasih terhadap
kasih terhadap
pemberian yang
pemberian yang
diterima.
diterima
2.2 Membiasakan
- Mempraktekkan doa
kepada Tian tiap hari
berdoa pagipagi dan sore.
sore, sebelum
makan dan
- Mempraktekkan doa
menjelang tidur
sebelum makan dan
menjelang tidur

1

2. Memiliki
perilaku
jujur,
disiplin,
tanggung
jawab,
santun,
peduli, dan
percaya
diri dalam
berinteraksi
dengan
keluarga,
teman, dan
guru.

Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

Sembahyang
kepada
leluhur

Sembahyang
kepada Nabi
Kongzi

Sembahyang
kepada Tian

Delapan
Kebajikan
(bade)

Berdoa

Puji Syukur
dan Terima
Kasih

4

Materi
Pembelajaran

- Menyebutkan saat-saat
sembahyang kepada leluhur

- Menyimak penjelasan tentang
makna sembahyang dan
berdoa.
- Menyimak penjelasan
mengenai pentingnya berdoa
kepada Tian
- Menyebutkan saat-saat
sembahyang kepada Nabi

- Menyimak penjelasan
mengenai penggunaan sikap
bade
- Menyimak penjelasan makna
sikap bade
- Melafalkan poin-poin dalam
Delapan Kebajikan
- Memperagakan delapan jari
untuk menyebutkan bagian
delapan kebajikan satu persatu

- Mendemonstrasikan cara
berdoa pagi dan sore, doa
sebelum/sesudah makan dan
doa menjelang tidur

- Mencontohkan cara
mengucapkan syukur kepada
Tian dan berterima kasih
kepada orang tua dan sesama.
- Puzzle

5

Kegiatan Pembelajaran
6

Penilaian
7

Alokasi
Waktu
8

Sumber/Bahan/
Media Belajar

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti

7

- Menunjukkan sikap
hormat kepada guru
dan sayang pada teman
sebagai prilaku bakti
- Mempraktekkan sikap
baoxin bade dan
baotaiji bade
- Menjelaskan urutan
sikap baoxin bade dan
baotaiji bade
- Menjelaskan makna
sikap baoxin bade dan
baotaiji bade.

Baoxin bade
dan Baotaiji
bade

- Menyimak penjelasan guru
tentang sikap hormat, disiplin
dan mentaati peraturan sekolah
sebagai sikap seorang murid
yang baik.
- Menceritakan gambar
- Menyebutkan kembali arti dari
sikap bade
- Memperagakansikap baoxin
bade dan baotaiji bade

Lagu Rohani - Mendengarkan lagu rohani
- Menghafalkan syair lagu rohani
- Menyanyikan lagu rohani

- Menyanyikan lagu
rohani yang berkaitan
dengan kebesaran
Tuhan dan Nabi

5

4. Menyajikan
4.1 Menyanyikan
pengetahuan
lagu-lagu
faktual
rohani yang
dalam bahasa
berkaitan
yang jelas,
dengan
sistematis dan
kebesaran
logis, dalam
Tuhan, Nabi
karya yang
Kongzi, dan
estetis, dalam
leluhur.
gerakan yang
mencer4.2 Mempaktikkan
minkan
sikap Delapan
anak sehat
Kebajikan
dan dalam
(bade) di
tindakan
lingkungan
yang mencerrumah dan
minkan
sekolah.
perilaku anak
beriman dan
berakhlak
mulia

4

Lagu Rohani - Mendengarkan penjelasan
guru tentang makna yang
terkandung dalam syair lagu
rohani

3

Kegiatan Pembelajaran

- Menjelaskan nilai
penghormatan kepada
Tian.
- Menjelaskan nilai
penghormatan kepada
Nabi Kongzi
- Menjelaskan nilai
penghormatan
kebajikan Menjelaskan
nilai penghormatan
kepada Nabi Kongzi

Materi
Pembelajaran

2

1

Indikator Pencapaian

3.9 Mengemukakan nilai-nilai
penghormatan
terhadap Tuhan
dan Nabi
Kongzi, dan
leluhur yang
terdapat dalam
lagu yang
dinyanyikan

Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

Termasuk
dalam nilai
UTS

Bentuk Tes:
Performance

6

Penilaian

8

Sumber/Bahan/
Media Belajar

Termasuk - Buku Paket
dalam
Kelas 1
30 JP
- Kitab
Nyanyian
- Buku riwayat
Nabi Kongzi.
- Gambar
makhlukmakhluk suci

7

Alokasi
Waktu

9,5*(5(<3(5.(5/(90(5<3(5.(5;,5.(/:,4,:;,9+(5
<3(5.(5(2/09:,4,:;,9
7LUKPKPRHU(NHTH2OVUNO\J\:LRVSHO+HZHY2LSHZ0:LTLZ[LY
7,3(
1(9(5

:<)7,3(1(9(5

C. Aku Anak Berbakti

C. Berbakti di
Rumah
1
LAKU
BAKTI

0
C. Berbakti di
Sekolah

C. Berbakti di
Lingkungan

0

0

C. Kelahiran Nabi
Kongzi

2
NABI
KONGZI,
NABIKU

C. Masa kecil Nabi
Kongzi
0
C. Keluarga Nabi
Kongzi
C. Nabi Kongzi,
Teladanku

0

0

7,9;,
4<(5

7,9209((5
7,3(2:(5((5

1(4
7,3

2,.0(;(5

I

Juli minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

II

Juli minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

III

Juli minggu ke-5

3 JP

Pembelajaran

IV

Agustus minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

V

(N\Z[\ZTPUNN\RL

17

<3(5.(5
/(90(50

VI

Agustus minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

VII

Agustus minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

VIII

September minggu
ke-1

3 JP

Pembelajaran

IX

September minggu
ke-2

3 JP

Pembelajaran

X

:LW[LTILYTPUNN\
RL

17

<3(5.(5
;,5.(/
:,4,:;,9

XI

September minggu
ke-4

3 JP

Pembelajaran

XII

Oktober minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

XIII

Oktober minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

XIV

Oktober minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

XV

6R[VILYTPUNN\RL

17

<3(5.(5
/(90(500

XVI

November minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

XVII

November minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

XVIII

November minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

XIX

November minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

XX

+LZLTILYTPUNN\
RL

17

<3(5.(5
(2/09
:,4,:;,9

Catatan : apabila ada libur Hari Raya Keagamaan/nasional/semester, jadwal tersebut dapat
disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing

8
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9,5*(5(<3(5.(5/(90(5<3(5.(5;,5.(/:,4,:;,9+(5
<3(5.(5(2/09:,4,:;,9
7LUKPKPRHU(NHTH2OVUNO\J\:LRVSHO+HZHY2LSHZ0:LTLZ[LY
7,3(
1(9(5

:<)7,3(1(9(5
C. Tian Maha
Pencipta

3
TIAN
YANG
MAHA
ESA

C. Memelihara
Ciptaan Tian
0

C. Aku Ciptaan Tian

C. Terima Kasih Tian

0

0

C. Aku Berdoa

4
PUJI
SYUKUR

7,9209((5
7,3(2:(5((5

1(4
7,3

2,.0(;(5

I

Januari minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

II

Januari minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

III

Januari minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

IV

Januari minggu ke-5

3 JP

Pembelajaran

V

-LIY\HYPTPUNN\
RL

17

<3(5.(5
/(90(50

VI

Februari minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

VII

Februari minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

VIII

Februari minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

IX

Maret minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

X

4HYL[TPUNN\RL

17

<3(5.(5
;,5.(/
:,4,:;,9

XI

Maret minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

XII

Maret minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

C. Aku Bersembahyang Kepada
Tian

XIII

April minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

XIV

April minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

0

XV

(WYPSTPUNN\RL

17

<3(5.(5
/(90(500

XVI

April minggu ke-4

3 JP

Pembelajaran

XVII

Mei minggu ke-1

3 JP

Pembelajaran

C. Aku Bersembahyang kepada
Leluhur

XVIII

Mei minggu ke-2

3 JP

Pembelajaran

XIX

Mei minggu ke-3

3 JP

Pembelajaran

0

XX

4LPTPUNN\RL

17

<3(5.(5
(2/09
:,4,:;,9

C. Aku
Bersembahyang
Kepada Nabi

0

7,9;,
4<(5

Catatan : apabila ada libur Hari Raya Keagamaan/nasional/semester, jadwal tersebut dapat
disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing
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9
A
4
7
I
L
A
5

S
0
2
A
7

DO

796:,:

(3(4

SOSIAL

05+0=0+<

796:,:

ELEMEN

*

4

*

*

5

*

*

6
*

7

*

8

MENCIPTA

TOLERANSI
GOTONG ROYONG
KERJASAMA
MUSYAWARAH
POLA HIDUP SEHAT
RAMAH LINGKUNGAN
PATRIOTIK
CINTA PERDAMAIAN
MENGAMATI
MENANYA
MENCOBA
MENGOLAH
MENYAJI
MENALAR

MOTIVASI INTERNAL

ESTETIKA
PERCAYA DIRI

RASA INGIN TAHU

*

*

*

*

PELAJARAN
9
10

*

*

*

3

*
*

2

PEDULI
SANTUN

*

1

TANGGUNG JAWAB

MENERIMA
MENJALANKAN
MENGHARGAI
MENGHAYATI
MENGAMALKAN
BERIMAN
JUJUR
DISIPLIN

UNSUR

*

*

11

*

*

12

:;(5+(92647,;,5:03<3<:(5:23905*0:+2,3(:0

*

13

*

*

14

*

*

15

*

*

16
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:<)@,2

6)@,2

796:,:

26529,;

():;9(2

ELEMEN

TANAH AIR

NEGARA

BANGSA

MANUSIA

SENI & BUDAYA

TEKNOLOGI

ILMU PENGETAHUAN

MENGEVALUASI

MENGANALISA

MENERAPKAN

MEMAHAMI

MENGETAHUI

MENCIPTA

MEMBUAT

MEMODIFIKASI

MERANGKAI

MENGURAIKAN

MENGGUNA
KAN

MENGARANG

MENGGAMBAR

MENGHITUNG

MENULIS

MEMBACA

UNSUR

*

*

1

*

*

2

*

*

3

*

*

4

*

5

*

6

*

*

7

*

8

*

9

*

10

PELAJARAN

DUNIA
Sumber:
Materi presentasi Bahan Uji Publik Kurikulum 2013-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 29 November 2012
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A
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I
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11

*

12
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*

13
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14

*

15

*
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Movie Learning/video

Presentation

Report

0KLU[PÄRHZP

Puisi/cerita/karangan

Interview

Talk Show / Discussion

Read & Retell

Compare & Contras

Flash Card/Visual

Mind Map

Maps

Games (dg alat)

Cover Puzzles

.YHɉ[P)VHYK

Models / Wayang

Role Play

Sosiodrama=drama pdk

Simulasi

Parodi=lagu materi

Applied Learning/Action Rsr

Environment / Service
Learning

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*

*

1

*

*

2

*

*

3

*

*

4

*

*

5

*

*

6

*

*

7

*

*

8

*

*

9

*

*

10

*

*

11

*

*

12

*

i

*

13

*

*

14

*

*

15

*

*

16

Biru = siswa pendengar; Jingga = siswa berbicara ke kelas; Ungu = siswa berinteraksi dengan teman ; Merah = siswa menganalisa; Biru tua=media
visual; Hijau=aktivitas sekelas; Merah=peran; Hijau=proses

Finish the sentence

3

LEARNING STRATEGIC/
ASSESSMENT TOOLS
Brainstorming

2

1

No

:[YH[LNP 7LTILSHQHYHU
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Satya zhong

Tepasarira / toleransi shu

Berbakti 8 Kebajikan

Rendah hati/baik hati

Dapat dipercaya/jujur/lurus

Kesusilaan/Hormat

Kebenaran

Suci Hati

Tahu Malu /memperbaiki salah

Cinta Kasih 5 Kebajikan

Kebijaksanaan

Keberanian
Tripusaka
Ramah tamah 5 Laku Rndh

Sederhana

Suka mengalah

Rajin belajar Lain-lain

Suka bertanya/meneliti

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

Displin

Peduli

Hidup hemat

Jaga diri (kata, sikap,
perbuatan)
Jaga Kebersihan

21

22

23

24

25

Tekun & ulet

Tanggung jawab

19

20

14

Menegakkan tekad prinsip

290;,90(
2HYHR[LY1\UaP

1

No

*

*

1

*

*

2

*

*

*

3

*

*

4

*

*

5

*

*

6

*

*

7

*

*

*

*

8

2HYHR[LY1\UaP

*

*

9

*

*

*

*

10

*

*

11

*

*

*

12

*

*

13

*

*

14

*

15

*

*

16
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1

7,3(
1(9(5

Laku
Bakti

A.
Aku Anak
Berbakti

2
I

7,3(
1(9(5

A.

Meyakini
bahwa
orang tua
adalah
wali Tian
bagi
anaknya.

2647,
;,5:0
+(:(9

II
3 JP

I
3 JP

7LY[
1HT
7LSH
QHYU

 Menentukan perbuatan anak
berbakti.
 Menceritakan perbuatan
baik yang telah dilakukan
sepanjang hari.
 Menuliskan huruf ren dengan
benar.
 Menyanyi lagu Bundaku.
 Menghafal lagu Bundaku.

 Memperkenalkan diri sebagai
umat beragama Khonghucu.
 Mendengar penjelasan guru
bahwa tubuh adalah warisan
orang tua yang harus dijaga
dengan baik
 Mendengar penjelasan guru
tentang perbuatan yang
menyedihkan orang tua
 Menceritakan kebiasaan
merawat tubuh (menjaga
kesehatan) dalam keseharian

7LS
A. Aku Anak
Berbakti

7LS
A. Aku Anak
Berbakti

2,.0(;(57,4),3(1(9(5

4(;,90
7,3(1(9(5

(2;0=0;(:
Menceritakan
perbuatan baik
yang dilakukan

(2<)0:(
Menentukan
gambar
perbuatan anak
berbakti

/(5@<
ren

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<

RENCANA PEMBELAJARAN PELAJARAN 1A

1,50:;(.0/(5
0KLU[PÄRHZPKHUJLYP[H

2(9(2;,91<5A0!
Memiliki tekad yang
kuat untuk menjalani
kehidupan sebagai umat
beragama Khonghucu
yang dapat menjalankan
bakti kepada orang tua.

7LUNL[HO\HU
Memahami bahwa
orang tua adalah wakil
Tian

2L[LYHTWPSHU
Menuliskan huruf ren

:PRHW
Beriman sebagai umat
beragama Khonghucu

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Khonghucu
Kelas/Semester : I/ 1
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (2 pertemuan I & II)
A. Kompetensi Inti
A. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
B. Kompetensi Dasar
1.1 Meyakini bahwa orang tua adalah wali Tian bagi anaknya.
C. Tema Nasional: Diri Sendiri
D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat memperkenalkan diri dengan menunjukkan jati diri sebagai umat
beragama Khonghucu.
 Siswa dapat memahami bahwa orang tua adalah sebagai wakil Tian.
 Siswa dapat memahami membiasakan hidup sehat sebagai langkah awal dalam laku
bakti.
 Siswa dapat menyebutkan perbuatan merawat anggota badan.
 Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Bundaku.
 Siswa dapat memahami arti dan menuliskan serta melafalkan dengan tepat huruf ren.
 Sikap : Beriman sebagai umat beragama Khonghucu.
 Keterampilan : Menuliskan huruf ren.
 Pengetahuan : Memahami bahwa orang tua adalah wakil Tian
E. Karakter Junzi:
Memiliki tekad yang kuat untuk menjalani kehidupan sebagai umat beragama
Khonghucu yang dapat menjalankan bakti kepada orang tua.
F. Strategi Pembelajaran: Identifikasi dan Cerita
G. Materi Ajar
Pelajaran 1 A. Aku Anak Berbakti

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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2VTWL[LUZP +HZHY
2.3 Menghormati orang tua sebagai wujud hormat kepada Tian.
2.4 Bersikap bakti sebagai wujud terima kasih kepada orang
tua.
3.11 Memahami bahwa manusia diciptakan Tian melalui kedua
orang tua.
4.2 Mempraktikkan sikap Delapan Kebajikan di lingkungan
rumah dan sekolah.

16
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Ketua kelas memimpin peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil bersikap yi, “Selamat
pagi Guru!”
Guru membalas dengan bersikap gongshou,
“Selamat pagi anak-anak”
Guru memimpin doa pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman diikuti oleh seluruh
peserta didik.

     

   

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik
bernyanyi lagu.

•
•
•
•

Buatlah pertanyaan untuk membuat anak berani
merespon:
Apakah kamu pernah bersekolah?
Siapa nama gurumu?
Siapa nama temanmu?
Apa warna seragammu?

Melalui gambar di atas guru menceritakan:
suasana kelas baru dengan guru baru yang sedang memperkenalkan diri.
keadaan peserta didik dengan seragam baru.
,SHIVYHZP
  

•

Guru membaca teks dengan intonasi perlahan.
Apabila peserta didik sudah bisa membaca, guru
menunjuk peserta didik untuk membaca teks.
Bila peserta didik belum bisa membaca, guru
mengulang teks.

•

Guru memberi penjelasan bahwa setiap
orang mempunyai identitas diri. Identitas bisa
ditunjukkan dengan menyebut nama, umur,
maupun agama peserta didik memberi contohnya:
Guru memberi giliran kepada tiap–tiap peserta didik
untuk:
Menyebutkan nama lengkap
Membuat giliran untuk masing-masing peserta
didik memperkenalkan diri di depan kelas dengan
data yang lengkap seperti terdapat di dalam
contoh buku.

      


 

! 
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#  " " 



" 

•
" 
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•

 





;\Q\HU 3H[POHU
Peserta didik dapat memperkenalkan diri dengan memperkenalkan jati dirinya
sebagai umat beragama Khonghucu

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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Ajak peserta didik untuk memerhatikan gambar.
Beri pertanyaan
- Gambar siapa saja yang ada di dalam gambar?
- Di mana lokasinya?
- Apa yang sedang mereka lakukan?
- Apakah mereka bersedih atau bahagia?
- Disebut apa keluarga yang seperti ini?
Mengapa?

Guru memberi penjelasan bahwa ini adalah keluarga
yang bahagia karena orang tua menyayangi
anak–anak dan sebaliknya anak–anak hormat dan
menyayangi orang tua


     

   

•
•

Guru membaca teks dengan intonasi perlahan, lalu mengulanginya 2 kali.
Guru menyuruh peserta didik untuk memberi contoh anak-anak yang hormat dan
memuliakan orang tua.
 .\Y\ TLTILYP WLUQLSHZHU SLIPO ZWLZPÄR [LU[HUN RL^HQPIHU ZL[PHW VYHUN \U[\R
menghormati orang tua sebagai bentuk hormat kepada Tian.
• Beri penekanan bahwa orang tua adalah wakil Tian.

•
*" "  "      
   "  "   " 
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•
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Guru membacakan ayat dengan gerakan
menunjuk tubuh, anggota badan, rambut, dan
kulit.
Guru menyuruh peserta didik untuk menirukan
berkali-kali.
Guru menyuruh peserta didik untuk membuat
contoh-contoh perbuatan yang dimaksud.

•

Guru melanjutkan membaca teks, dan memberi
penjelasan bahwa anak harus berusaha membuat
ibu gembira.
Guru meminta peserta didik memerhatikan
kolom pertama (gb: anak sakit) dengan memberi
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
- Anak itu sedang apa? Mengapa?
- Apa yang dirasakan anak itu pada waktu sakit?
- Apa yang dilakukan ibu waktu kamu sakit?
- Bagaimana perasaan ibu kalau anaknya sakit?
- Pada bagian gambar yang kosong mintalah
peserta didik untuk memberi contoh perbuatan
anak atau kondisi anak yang membuat orang tua
bersedih. Contoh dari tiap peserta didik dapat
dibahas bersama–sama.

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi
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Guru harus mengulang ayat pada halaman sebelumnya dan
menjelaskan bahwa inilah contoh perbuatan yang dimaksud
ayat tersebut.
Bertanyalah kepada peserta didik tentang pengalaman
mereka dalam menjaga kesehatan mata.
Beri kesempatan kepada peserta didik untuk memberi
contoh tambahan berkaitan dengan menjaga kesehatan
mata.

 
  
  

#

     

•

   

Guru menjelaskan tentang:
- Posisi dan kondisi yang tepat untuk membaca.
- Waktu yang tepat untuk membaca.
- Bacaan yang tepat untuk dibaca.
Guru mengingatkan peserta didik untuk tidak menonton TV terlalu dekat, terlalu lama
hingga terlalu malam.
Guru juga mengingatkan acara-acara seperti apa saja yang layak untuk ditonton. Beri
penjelasan kerugian bagi kesehatan mata.
Jelaskan kepada peserta didik tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan mata
mengingat demikian banyak fungsi mata kita. Bandingkan dengan orang yang tidak
dapat melihat.

•
•
•
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Pada bagian ini guru mengingatkan tentang :
- Pentingnya menggosok gigi
- Akibat tidak menggosok gigi
- Waktu menggosok gigi
- Cara menggosok gigi
Pada gambar ke-2, guru mengingatkan pada peserta didik
tentang tindakan dan makanan-makanan lain yang juga
membahayakan kesehatan gigi. Contoh : menggigit bendabenda keras, makanan terlalu asam, makanan terlalu panas
dll.
Pada gambar ke-3, guru menjelaskan tujuan ke dokter gigi
untuk merawat kesehatan gigi.
Pada Gambar ke -4 menjelaskan bahwa sisa-sisa makanan
yang terselip di antara gigi dapat menyebabkan kerusakan
gigi maka setiap kali selesai makan harus berkumur atau
menggosok gigi

;HOHW 2VUÄYTHZP
Beri pertanyaan sebagai pengulangan materi penjelasan hari ini.
- Apa jati diri kalian?
- Mengapa kita harus hormat kepada orang tua?
- Apa saja perbuatan yang tidak menyedihkan orang tua?
- Apa saja perbuatan anak berbakti?
;HOHW 7LU\[\W

Ajak peserta didik untuk merasakan syukur kepada Tian atas karunia kesehatan,
kasih sayang orang tua, dan anggota badan yang dimiliki.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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Ketua kelas memimpin peserta didik untuk
berdiri dan memberi salam sambil bersikap
yi, “Selamat pagi Guru!”
Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi anak-anak”.
Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman diikuti
oleh seluruh peserta didik.
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,RZWSVYHZP
Guru memberi beberapa pertanyaan antara lain:
- Apakah pelajaran yang lalu masih diingat? Apa saja materinya?
- Apakah pelajaran yang lalu telah diterpakan di rumah?
- Apa saja yang telah dilakukan untuk membuat orang tua senang?
- Program TV apa yang ditonton kemarin? Berapa lama?
- Apakah kalian sudah membiasakan diri menggosok gigi 2 kali sehari? Bagaimana
caranya?
- Beri penekanan bahwa orang tua adalah wakil Tian.

,SHIVYHZP
Bagian Aku Bisa
• Guru mempersilahkan peserta didik untuk membuka buku pada halaman ini.
• Beri penjelasan apa yang harus dilakukan. Guru memberi contoh untuk menganalisa
gambar dan membahas gambar no. 1
- Apa yang sedang dilakukan?
- Apakah posisinya sudah benar?
- Apakah perbuatan ini baik?
- Apakah ini anak berbakti?
Beri waktu untuk mengerjakan sendiri. Setelah semua selesai, peserta didik membahas
bersama satu-per satu.
• Bagian Aktivitas
Mintalah peserta didik untuk menceritakan kegiatannya mulai pagi hingga malam hari.
Berikan batasan waktu.
Contoh ; Pada pagi hari apa saja yang dilakukan, apa saja yang termasuk perbuatan
baik. Pada siang hari apa sya yang dilakukan dan seterusnya.
Mintalah peserta didik untuk melakukan secara bergiliran.
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•
•
•


Pada bagian ini jelaskan arti huruf
hanzi ini.
Ajarkan tahapan penulisannya.
Beri waktu untuk
menyelesaikannya.
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Guru menyanyikan lagu Bundaku.
Guru mengulangi nyanyian per
baris peserta didik mengulangi.
Kegiatan ini dilakukan berulangulang hingga murid dapat
menyanyikannya sendiri
Bahas isi lagu perkalimat.
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•

Melalui bagan di samping
ini guru mengulang
pelajaran 1 tentang apa
saja yang dilakukan anak
berbakti.
Mintalah pada peserta
didik untuk memberi
contoh pada masing–
masing isi bagian.

7LU\[\W
•
•
•
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Guru memimpin doa penutup
Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil bersikap yi,
“Terima kasih Guru.”
Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali.”
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)
Berbakti di
Rumah

2
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Laku
Bakti
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2.4 Bersikap
bakti
sebagai
wujud
terima
kasih
kepada
orang
tua
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7LS
B. Berbakti di
Rumah

7LS
B. Berbakti di
Rumah
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Menyebutkan perbuatan
membantu orang tua

Menyebutkan perbuatan
yang dapat dilakukan
untuk membantu orang
tua
Membuat kartu ulang
tahun untuk ayah dan ibu
Menyanyikan lagu
bundaku






Menunjukkan sikap
hormat dan santun kepada
orang tua





Memahami penjelasan
guru demikian penting
peranan orang tua dalam
kehidupan anak-anaknya.



2,.0(;(5
7,4),3(1(9(5

Ibadah
Sembahyang kepada
leluhur

(2;0=0;(:
Membuat kartu ulang
tahun

(R\)PZH
Menentukan gambar
perbuatan anak
berbakti
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2(9(2;,91<5A0
Menumbuhkan rasa hormat
dan cinta kasih kepada
orang tua

7LUNL[HO\HU
Memahami demikian
penting peranan orang tua
dalam kehidupan anakanaknya

2L[LYHTWPSHU
Menggunakan
kemampuan untuk
bersikap mandiri

:PRHW
Santun dan hormat
sebagai sikap berbakti
kepada orang tua

7,503(0(5
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan III & IV)

A. Kompetensi Inti
B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
B. Kompetensi Dasar
B.4 Menghormati orang tua sebagai wujud hormat kepada Tian
C. Tema Nasional

: Diri Sendiri

D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat memahami demikian penting peranan orang tua dalam kehidupan anakanaknya.
 Siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan santun kepada orang tua.
 Siswa dapat menyebutkan perbuatan membantu orang tua.
 Siswa dapat menyebutkan perbuatan mandiri.
 Siswa dapat membuat kartu ulang tahun untuk orang tuanya.
 Sikap ; Santun dan hormat sebagai sikap berbakti kepada orang tua.
 Keterampilan : Menggunakan kemampuan untuk bersikap mandiri.
 Pengetahuan : Memahami demikian penting peranan orang tua dalam kehidupan
anak-anaknya.
E. Karakter Junzi
Menumbuhkan rasa hormat dan cinta kasih kepada orang tua
F. Strategi Pembelajaran

: Report dan Identifikasi

G. Materi Ajar
Pelajaran 1 B. berbakti di rumah
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Selamat pagi,
Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. anak-anak.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

  

   
 
 

  
  

4V[P]HZP




Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Bundaku.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Sebelum berangkat ke sekolah apakah kalian mandi sendiri?’
- “Apakah kalian menggosok gigi sendiri?”
- “Apakah kalian memakai pakaian sendiri?”
- “Apakah kalian memakai sepatu sendiri?”
• Guru memberi pujian kepada peserta didik yang dapat melakukan kegiatan
di atas.
• Guru menanyakan alasan kepada peserta didik yang tidak melakukanya.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru mengajak peserta didik
memerhatikan gambar 2.
• Guru bertanya :
• Apakah orang tua kalian pernah
memberi nasihat?
- Apa nasihat yang diberikan?
- Apa yang kalian lakukan pada
saat mendengar nasehat orang
tua?
• Apakah kalian melaksanakan
nasihat itu?
• Guru menjelaskan bahwa nasihat
diberikan oleh orang tua sebagai
bentuk perhatian dan kasih
sayang mereka. Nasihat diberikan
untuk menjauhkan anak dari halhal yang tidak diinginkan. Nasihat
diberikan untuk kebaikan-kebaikan
anak.
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• Guru membaca teks
Penjelasan tentang Hormat
kepada Orang Tua
• Guru mengajak siswa
memperhatikan gambar 1.
• Guru bertanya dan
mendiskusikan jawabanjawaban siswa.
- “Apakah anak-anak
mempunyai ibu yang
sedang hamil?”
- “Apakah kalian pernah
memegang perut ibu
hamil?”
- “Apa yang ada
didalam perut ibu hamil?”
- “Berapa lamakah bayi
berada didalam perut ibu?”
- “Apa saja yang dilakukan
ibu hamil untuk merawat
bayi yang ada di dalam
perut ibu?”
• Guru menjelaskan bahwa
semua anak dilahirkan dari
perut ibu dan bahwa semua
ibu menyayangi anaknya,
orang tua merawat anaknya
dari dalam kandungan hingga
dewasa. Itulah sebabnya kita
harus bersikap hormat kepada
orang tua karena tanpa orang
tua kita tiada.

7LUQLSHZHU [LU[HUN TLTIHU[\ 6YHUN [\H



 
    
 



• Guru bertanya
- “Apakah anak–anak pernah membantu
menyelesaikan pekerjaan di rumah?”
- “Apakah kalian pernah membersihkan meja
makan?’
- “Apakah kalian mempunyai mainan?”
- “Apa yang kalian lakukan setelah bermain?”
• Guru menjelaskan bahwa banyak perbuatan
yang termasuk membantu orang tua seperti
membukakan pintu saat bel pintu berbunyi,
mengangkat telepon yang berdering, menyirami
tanaman, menyapu rumah, dan lain-lain. Guru
menegaskan bahwa perbuatan membantu orang
tua termasuk perbuatan berbakti.
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Guru bertanya
- “Siapa yang mandi sendiri?”
- “Siapa yang makan sendiri?”
- “Siapa yang menggosok gigi sendiri?”
- “Siapa yang memakai sepatu sendiri?”
Guru menjelaskan bahwa sudah saatnya para
siswa bisa melakukan semua perbuatanperbuatan untuk membereskan keperluan sendiri.
Tujuan bersikap mandiri adalah meringankan
pekerjaan orang tua. Bersikap mandiri berarti
bersikap sebagai anak berbakti.


   
     

 !   

2VUÄYTHZP
•
•
•

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
Guru mengulang materi dengan bertanya “Siapa yang menyanyangi orang tuanya?”
- “Apa yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan rasa sayang kepada mereka?”
Guru menegaskan bahwa perbuatan bakti dapat dilakukan di rumah dengan cara
membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan di rumah dan bersikap mandiri.

7LU\[\W
•
•
•

Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Bundaku
Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil bersikap yi,
“Terima kasih Guru”
Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk berdiri dan
memberi salam sambil bersikap
yi, “Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. anak-anak.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.
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Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Bundaku.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Apakah kalian sudah bersikap mandiri di rumah?”
- “Apa yang sudah bisa kalian lakukan untuk menunjukkan sikap berbakti?”

,SHIVYHZP
• Aku Bisa
• Guru meminta peserta didik memerhatikan gambar.
• Guru menjelaskan bahwa ketiga peserta didik itu telah melakukan perbuatan
bakti dengan membantu orang tuanya dirumah.
• Guru bertanya “Apa yang dapat kamu lakukan untuk meringankan pekerjaan
ibu di rumah?”
• Guru memberi kesempatan kepada masing-masing peserta didik untuk
menjawab.
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• Guru meminta peserta didik
memperhatikan gambar 1-6
• Pada tiap- tiap gambar guru bertanya
- “Apa yang sedang dilakukan Melisa
pada gambar 1.
- “Apakah itu perbuatan anak
berbakti?”
• Guru minta peserta didik menentukan
gambar mana yang menunjukkan anak
berbakti dan memberi tanda pada
bagian yang telah disediakan.

 "# 
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• Guru meminta peserta didik
menuliskan hari ulang tahunnya, hari
ulang tahun ayahnya dan hari ulang
tahun ibunya pada tempat yang
disediakan di dalam buku.
• Guru bertanya;
- “Apa yang kamu lakukan pada
hari ulang tahunmu?”
- “Apa yang kamu sampaikan
pada hari ulang tahun ayah atau
ibumu?”
Persiapan membuat kartu ulang tahun:
• Guru meminta peserta didik untuk
menentukan kepada siapa kartu
ulang tahun akan diberikan.
• Guru memberi masukan kata-kata
apa yang bisa dituliskan dalam kartu
ulang tahun.
• Guru memberi masukan gambargambar apa saja yang bisa diletakkan
pada kartu lang tahun.
• Beri memberi waktu kepada
peserta didik untuk menyelesaikan
pembuatan kartu ulang tahun.
• Guru membantu peserta didik
menempelkan kartu ulang tahun di
buku.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
• Guru mengulang perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan bakti di
rumah
• Guru menegaskan untuk selalu ingat hari ulang tahun orang tua.



• Guru mengingatkan pada
ibadah yang akan dilakukan
dalam waktu dekat.
• Guru memberi sedikit
penjelasan tentang ibadah
sembahyang pada leluhur.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup
dan memimpin menyanyikan
lagu Bundaku
• Ketua kelas memimpin
para siswa untuk berdiri
dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih
Guru”
• Guru membalas dan bersikap
gongshou, “Terima kasih
kembali”.

Catatan Persiapan Guru
• Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas karton putih berukuran kartu
pos sebanyak jumlah peserta didik.
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4.1 Menyanyikan
lagu-lagu
rohani yang
berkaitan dengan
kebesaran Tuhan,
Nabi Kongzi, dan
leluhur.

4.2 Mempraktek kan
sikap Delapan
Kebajikan (bade)
di lingkungan
rumah dan
sekolah.
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Bakti

*
Berbakti
di
Sekolah
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C. Berbakti di
Sekolah
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 Menyanyikan lagu Sinar
Pancaran

 Menghafalkan syair lagu
rohani

 Mendengarkan lagu rohani

 Menceritakan kegiatan
yang dilakukan di sekolah
sepanjang hari

 Menentukan perbuatan anak
berbakti

 Menceritakan gambar

 Menyanyikan lagu Bundaku

 Menyebutkan perilaku bakti
seorang anak di sekolah.

 Menyimak penjelasan guru
tentang sikap hormat,
disiplin dan mentaati
peraturan sekolah sebagai
sikap seorang peserta didik
yang baik.
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AKTIVITAS
Membuat
jadwal
kegiatan di
sekolah

Aku Bisa
Menentukan
gambar
perbuatan
anak berbakti
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BENTUK TES:

JENIS TAGIHAN

KARAKTER JUNZI
Menumbuhkan sikap
tekun, bertanggung
jawab dan disiplin
sebagai seorang peserta
didik.

Pengetahuan
Menerapkan Sikap
Delapan Kebajikan di
lingkungan sekolah

Keterampilan
Merangkai gambar
membentuk cerita

Sikap
Menjalankan sikap
hormat kepada guru
sebagai bentuk sikap
anak berbakti

7,503(0(5
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan VI & VII)

A. Kompetensi Inti
B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
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.
B. Kompetensi Dasar
D.2 Mempraktikkan sikap Delapan Kebajikan (bade) di lingkungan rumah dan sekolah.
D.1 Menyanyikan lagu-lagu rohani yang berkaitan dengan kebesaran Tuhan, Nabi Kongzi,
dan leluhur.
C. Tema Nasional

: Kegemaranku

D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menunjukkan sikap hormat kepada guru dan sayang pada teman.
 Siswa dapat menyebutkan perbuatan bakti di sekolah
 Siswa dapat menyebutkan peraturan sekolah yang harus ditaati
 Siswa dapat menjelaskan perbuatan menjaga kebersihan sekolah
 Siswa dapat membuat jadwal kegiatan sekolah
 Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Sinar Pancaran
 Sikap :Menjalankan sikap hormat kepada guru sebagai bentuk sikap anak berbakti
 Keterampilan :Merangkai gambar membentuk cerita
 Pengetahuan : Menerapkan Sikap Delapan Kebajikan di lingkungan sekolah
E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap tekun, bertanggung jawab dan disiplin sebagai seorang siswa.
F. Strategi Pembelajaran

: Report dan Compare & Contras

G. Materi Ajar
Pelajaran 1 C. Berbakti di Sekolah
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• Ketua kelas memimpin peserta didik untuk berdiri dan
memberi salam sambil bersikap yi, “Selamat pagi,
Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap gongshou, “Selamat
pagi, anak-anak.
• Guru memimpin doa pembuka dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh seluruh peserta didik.
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Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Bundaku.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya;
- “Siapakah yang
- “Siapakah yang
- “Siapakah yang
- “Tahukah kalian
- “Tahukah kalian

hari
hari
hari
apa
apa

ini mandi sendiri?”
ini memakai sepatu sendiri?”
ini tidak terlambat ke sekolah?”
yang dilakukan anak berbakti di rumah?”
yang dilakukan anak berbakti di sekolah?”
,SHIVYHZP
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• Guru meminta siswa memperhatikan
gambar 2.
• Guru bertanya
- “ Apa yang terlihat dalam gambar?”
- “Siapa saja teman Zhenhui?”
- “Siapa saja temanmu?”
- “Bagaimana bersikap dengan
teman?”
• Guru menjelaskan sikap dalam berteman.
- Tidak membedakan suku, agama,
dan bangsa.
- Saling menyayangi
- Tidak berebut, tidak bertengkar.

7LUQLSHZHUZPRHWOVYTH[RLWHKHN\Y\
• Guru membacakan teks
• Guru meminta peserta didik
memperhatikan gambar 1
• Guru bertanya:
- “Apa yang sedang dilakukan
Zhenhui dalam gambar?”
- “Apa yang dapat kamu
lakukan untuk menunjukkan
Sikap hormat pada guru?”
• Guru menjelaskan bahwa sikap
hormat kepada guru dapat
dilakukan dengan cara
- tidak bercakap-cakap di
dalam kelas pada saat guru
sedang menjelaskan pelajaran.
- tidak berteriak-teriak di dalam
kelas.
- bertanya kepada guru dengan
sopan

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru memberi
kesempatan
kepada siswa
untuk bertanya
• Guru mengulang
materi dengan
memberi
pertanyaan
- “Apa yang
dilakukan anak
berbakti di
sekolah?”

7LUQLSHZHU RL^HQPIHU ZPZ^H KP ZLRVSHO
• Guru menjelaskan sikap berbakti di sekolah
dapat dilakukan dengan cara tidak terlambat ke
sekolah.
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang tidak terlambat ke sekolah?”
- “Apa yang kalian lakukan sebelum berangkat
ke sekolah?”
- “Siapa yang menyelesaikan tugas sekolah
sebelum bermain?”
• Guru bertanya:
- “Apa yang sedang dilakukan Zhenhui?”
- “Apa yang dilakukan teman-teman Zhenhui?”

4LU[HH[P WLYH[\YHU ZLRVSHO
• Guru mengajak siswa memerhatikan gambar.
• Guru menjelaskan gambar 1.
- Sebelum masuk kelas para siswa harus
berbaris dengan rapi, berpakaian dengan rapi
agar siap untuk menerima pelajaran.
- Masuk kelas satu persatu tidak saling
mendahului.
• Guru menjelaskan gambar 2.
- Buang sampah pada tempatnya.
- Semua siswa harus menjaga kebersihan
sekolah.
- Kelas yang bersih adalah tempat yang nyaman
untuk belajar.
• Guru menjelaskan gambar 3.
- Semua siswa harus mengikuti upacara bendera
dengan tekun.
- Bersikap hormat pada bendera merah Putih.
- Menyanyikan lagu Kebangsaan dengan
benar.
• Guru menjelaskan gambar 4.
- Semua siswa harus bersikap hormat pada guru.
- Tidak bercakap-cakap di dalam kelas.
- Mendengarkan pelajaran dengan tekun.
- Rajin belajar.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Bundaku
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. anakanak.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.
 
   

!"

     
       
 





4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Bundaku.

        

,RZWSVYHZP
• Guru mengajak siswa memperhatikan kebersihan kelas.
• Guru meminta masing-masing siswa mengambil sampah yang ada di meja,
kursi dan daerah terdekatnya.
• Guru meminta siswa memastikan bahwa semua sudah bersih.
• Guru mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelas.

,SHIVYHZP
• Guru meminta siswa memperhatikan gambar
• Guru bertanya:
- “Apa yang sedang dilakukan para siswa?”
- “Apa tujuannya?”
- “Apakah kalian juga bisa melakukannya?”
• Guru menunjuk siswa untuk menceritakan gambar

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Setelah membahas semua
gambar, Guru memberi
penjelasan kepada para peserta
didik untuk menentukan gambar
mana saja yang menunjukkan
sikap anak berbakti.
• Guru meminta peserta didik
menulis nomor gambar anak
berbakti di tempat yang tersedia.
• Setelah membahas semua
gambar, Guru memberi
penjelasan kepada para peserta
didik untuk menentukan gambar
mana saja yang menunjukkan
sikap anak berbakti.
• Guru meminta peserta didik
menulis nomor gambar anak
berbakti di tempat yang tersedia.
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Aku Bisa
• Guru meminta peserta didik
memperhatikan gambar.
• Gambar 1
• Guru bertanya:
- “Apa yang sedang dilakukan
anak itu?”
- “Apa yang sedang dilihat?”
- “Apakah ini perbuatan anak
berbakti?”
- “Apa yang seharusnya
dilakukan?”
• Gambar 2
• Guru bertanya:
- “Apa yang dilakukan anak itu?”
- “Apakah itu perbuatan baik?”
- “Apakah kamu juga dapat
melakukannya?”
• Gambar 3
• Guru bertanya:
- “Bagaimanakah sikap anak ini?”
- “Apakah ini perbuatan anak
berbakti?”
- “Apa yang kamu lakukan ketika
bertemu guru?”
• Gambar 4
• Guru bertanya
- “Mengapa anak-itu tergesagesa?”
- “Apakah kamu juga pernah
melakukan hal ini?”
- “Apakah ini perbuatan anak
berbakti?”
• Gambar 5
- “Apa yang sedang terjadi?”
- “Bagaimana seharusnya bermain
dengan teman?”
- “Apakah ini anak berbakti?”
• Gamabr 6
• Guru bertanya
- “Dimanakah gambar ini terjadi?”
- “Apakah ibu guru senang?”
- “Bagaimanakah sikap peserta
didik di dalam kelas?”





Aktivitas 1



%       
&

• Guru menunjuk peserta didik untuk
menceritakan kegiatan mereka selama
berada di sekolah .
• Guru meminta siswa menuliskan jadwal
kegiatan di kolom yag tersedia.

 

%   





        

Aktivitas 2
• Guru meminta peserta didik
memperhatikan gambar.
• Guru meminta peserta didik menentukan
perbuatan mana saja di dalam gambar
yang termasuk perbuatan anak berbakti.
• Guru menunjuk peserta didik untuk
menceritakan gambar.
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• Guru menyanyikan lagu Sinar Pancaran
• Guru melatih peserta didik hingga dapat
menyanyi hingga lancar
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
bertanya.
• Melalui bagan ini guru
mengulang pelajaran 3

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Sinar
Pancaran.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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D.
Berbakti di
Lingkungan

7,3(
1(9(5

Laku Bakti

7,3(
1(9(5

2647,;,5:0
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D.2 Mempaktek
kan sikap
Delapan
Kebajikan
(bade) di
lingkungan
rumah dan
sekolah.
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2

IX
3 JP

7LY[
1HT
7LSH
1HY
HU
VIII
3 JP

7LS
D. Berbakti di
Lingkungan

7LS
D. Berbakti di
Lingkungan

4(;,90
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 Mengulang perilaku junzi di
tempat umum dan di Litang
 Mempraktekkan cara
menyampai kan salam
keimanan dengan sikap
baotaiji bade.
 Menyanyikan lagu Sinar
Pancaran

 Menyebutkan tempat-tempat
yang pernah dikunjungi
 Menyimak penjelasan guru
tentang perilaku Junzi di
tempat umum
 Menyimak penjelasan guru
tentang prilaku Junzi di Litang
 Menyimak penjelasan guru
tentang sikap baotaiji bade
 Menyanyikan lagu Sinar
Pancaran

2,.0(;(57,4),3(1(9(5

(R\)PZH
 Mempraktek
kan salam
keimanan
dengan sikap
baotaiji bade
(2;0=0;(:
 Mewarnai
 Menceritakan
kegiatan yang
dilakukan di
tempat umum
0IHKHO
 Sembahyang
Zhongqiu

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 +
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2(9(2;,9
1<5A0!
Menumbuhkan
sikap rendah
hati dan dapat
dipercaya dalam
pergaulan seharihari

7LUNL[HO\HU
Menerapkan
perilaku Junzi di
tempat umum

2L[LYHTWPSHU
Menggunakan
sikap baotaiji
bade dalam
menyampaikan
salam keimanan

:PRHW
Bersikap toleransi
dan dapat bekerja
sama dengan
teman

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan : Pendidikan Agama Khonghucu
Kelas/ Semester : 1/ 1
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (2 pertemuan VIII & IX)
A. Kompetensi Inti
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
B. Kompetensi Dasar
4.2 Mempaktekkan sikap Delapan Kebajikan (bade) di lingkungan rumah dan sekolah.
C. Tema Nasional: Kegemaranku
D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menyebutkan perilaku anak berbakti di tempat umum.
 Siswa dapat menyebutkan perilaku anak berbakti di Litang.
 Siswa dapat mempraktekkan sikap baotaiji bade dengan benar.
 Siswa dapat mengucapkan salam keimanan dan menjawab dengan benar.
 Siswa dapat menceritakan kegiatan yang dilakukan di tempat umum.
 Sikap :Bersikap toleransi dan dapat bekerja sama dengan teman.
 Keterampilan :Menggunakan sikap baotaiji bade dalam menyampaikan salam
keimanan.
 Pengetahuan : Menerapkan perilaku Junzi di tempat umum.
E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap rendah hati dan dapat dipercaya dalam pergaulan sehari-hari.
F. Strategi Pembelajaran: Presentation dan Graffiti Board
G. Materi Ajar
Pelajaran 1 D. Berbakti di Lingkungan

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta didik untuk
berdiri dan memberi salam sambil bersikap
yi, “Selamat pagi, Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap gongshou,
“Selamat pagi, anak-anak!”
• Guru memimpin doa pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman diikuti oleh seluruh
peserta didik

   



  
  





        

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu
Sinar Pancaran.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Tempat-tempat apa saja yang pernah kalian kunjungi?” Sebutkan!
• Guru menuliskan jawaban-jawaban siswa di papan tulis.

,SHIVYHZP
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• Guru bertanya:
- “Siapakah yang masih mempunyai kakek
atau nenek?”
- “Mereka tinggal di mana?”
Bila tidak tinggal bersama
- “Apakah kamu sering mengunjungi
mereka?”
- “Apa yang kamu lakukan agar mereka
bahagia?”
• Perhatikan gambar
• Guru bertanya:
- “Apa yang dilakukan anak di dalam gambar
itu?”
- “Apakah kakek dan nenek terlihat
gembira?”
- “Apakah kalian juga bisa melakukan hal
itu?”
• Guru menjelaskan:
- Perbuatan bakti tidak hanya dilakukan
kepada ayah, ibu dan guru saja, tetapi
juga dilakukan kepada kakek nenek dan
orang lain.

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

    
    

   

!   

    

"    







        

Guru menjelaskan kepada peserta didik
tentang sikap anak berbakti di tempat
umum. Tepa sarira, ramah tamah, jujur
dan disiplin, membantu orang yang
membutuhkan, bergotong royong, hidup
rukun dengan teman.

• Guru bertanya berdasarkan
jawaban dari siswa di
tahap eksplorasi. Contoh;
- “Apa yang kamu
lakukan di taman?”
- “Siapa saja yang kamu
jumpai di sana?”
- “Apa saja yang ada di
taman?”
- “Bagaimana sikapmu di
taman?”
• Guru mengajak peserta
didik memperhatikan
gambar.
• Guru bertanya
- “Di manakah gambar 1
terjadi?”
- “Apa yang sedang
dilakukan anak itu?”
- “Apa yang telah
dilakukan anak itu
sebelumnya?”
- “Sikap apa yang
diperlihatkan anak itu?”
- “Di manakah gambar 2
terjadi?”
- “Apa yang dilakukan
anak itu?”
- “Pernahkah kamu
membantu orang lain?”
Ceritakan!
- “Apa yang dilakukan
anak-anak pada gambar
3?”
- “Apakah mereka tampak
gembira?”
- “Apakah kalian gembira
bermain bersama
teman?”
- “Bagaimana bersikap
terhadap teman?”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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0JL )YLHRPUN
Gambar situasi (ukuran lebih besar)

pasar
Rumah sakit
Rumah makan
taman

Gambar pendukung (ukuran lebih kecil)
Orang berjualan sayur, orang berjualan ikan
Ibu-ibu membawa keranjang
Dokter, suster, mobil ambulan
Sendok dan garpu, makanan, koki,
Bunga-bunga, penjual balon, ayunan

(Jenis gambar disesuaikan dengan kemampuan persiapan guru)
• Guru menempelkan 4 gambar situasi di papan tulis
• Guru mengacak gambar-gambar pendukung.
• Guru meminta siswa secara bergiliran mengambil 1 gambar pendukung dan
menempelkannya di bawah gambar dengan situasi yang sesuai.
• Guru menjelaskan sikap apa saja yang harus diterapkan bila peserta didik
berada di tempat dengan situasi seperti pada gambar.

• Guru bertanya:
- “Pernahkah kamu ke Litang?’
- “Dengan siapa kamu ke Litang?”
- “Apa yang dilakukan di Litang?”
- “Siapa saja yang dijumpai di Litang?”
• Guru meminta peserta didik memperhatikan
gambar.
• Guru meminta peserta didik secara bergiliran
menceritakan gambar.
• Guru menjelaskan sikap anak berbakti ketika
berada di Litang.

    


   

!     

 



        



 

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Apa yang dilakukan anak berbakti di Litang?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Sinar Pancaran
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”.
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• Ketua kelas memimpin peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil bersikap yi, “Selamat
pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap gongshou,
“Selamat pagi. anak-anak.
• Guru memimpin doa pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman diikuti oleh seluruh
peserta didik.

  
     
   
   
     
     
 

  



   





        

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu
Sinar Pancaran.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya kepada peserta didik:
- “Apa yang kamu lakukan bila bertemu seseorang yang kamu kenal?”

,SHIVYHZP
•
•
•
•
•
•

Guru membacakan teks
Guru menjelaskan sikap baotaiji bade
Guru mempraktekkan sikap baotaiji bade
Guru mengucapkan salam keimanan
Peserta didik mengulangi dengan lafal yang benar.
Guru meminta siswa mempraktekkan ucapan salam keimanan dengan bersikap
baotaiji bade.

# 
 

Aku Bisa
• Guru meminta peserta didik secara bergiliran
menyampaikan salam keimanan.
(A menyampaikan salam kepada B, B menjawab
salam. B menyampaikan salam kepada C, C
menjawab salam, dilanjutkan hingga semua siswa
mendapat kesempatan)
• Guru meminta peserta didik memperhatikan
gambar.
• Guru meminta siswa menceritakan gambar.
• Guru meminta siswa mewarnai gambar yang
menunjukkan sikap anak berbakti.

      

      

$     
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• Guru bertanya
- “Tempat apa yang pernah kamu
kunjungi?”
- “Apa saja yang kamu lakukan
di sana?”
• Guru mencatat jawaban pesrta
didik di papan tulis.
• Guru miminta peserta didik
melakukan hal yang sama di buku.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya.
• Melalui bagan ini guru mengulang pelajaran
4 dengan memberi pertanyaan-pertanyaan
- “Bagaimana sikap anak berbakti di
tempat umum?”
- “Bagaimana sikap anak berbakti di
lingkungan tetangga?”
- “Bagaimana sikap anak berbakti di
Litang?”


Guru mengingatkan ibadah yang akan
dilakukan dalam waktu dekat yaitu
sembahyang Zhongqiu dengan sajian
khas kue bulan atau pia.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Sinar Pancaran.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru.”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De Dong
Tian, anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi,”Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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A.2 Meyakini
tandatanda gaib
(gansheng)
menjelang
kelahiran Nabi
Kongzi

C.3 Menceritakan
keluarga Kong
Shulianghe
sebelum
kelahiran
Nabi Kongzi
dan kekhu
syukan ibu
Yan Zhengzai
dalam ber
sembahyang
kehadirat Tian
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Nabi
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A. Kelahiran
Nabi
Kongzi

7LS

A. Kelahiran
Nabi
Kongzi

7LS
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 Menyanyikan lagu Hormatku

 Menyebutkan tanda-tanda gaib menjelang
kelahiran Nabi Kongzi

 Menceritakan kembali peristiwa kelahiran
Nabi Kongzi

 Menyanyikan lagu Hormatku

 Menyimak cerita guru tentang makhluk suci
yang muncul menjelang kelahiran Nabi Kongzi

 Menyimak cerita guru tentang tanda-tanda
gaib (gansheng) saat kelahiran Nabi Kongzi

 Menyimak cerita tentang kondisi keluarga
Kong Shulianghe sebelum kelahiran Nabi
Kongzi

 Menyimak cerita tentang ayah bunda Nabi
Kongzi bersembahyang di Bukit Ni.

2,.0(;(57,4),3(1(9(5

Peringatan
Hari Lahir
Nabi Kongzi

0IHKHO

Bertanya
kepada ibu
saat-saat
menjelang
kelahiran dan
mencatatnya

(2;0=0;(:

Mewarnai

(R\)0ZH

Kong zi
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Menumbuhkan sikap
Satya kepada Tian dan
Nabi Kongzi serta mening
katkan sikap bijaksana

2(9(2;,91<5A0!

Mengetahui tentang
tanda-tanda gaib
menjelang kelahiran Nabi
Kongzi.

7LUNL[HO\HU

Menanya kepada ibu
tentang saat-saat ibu
melahirkannya dan dapat
menceritakan lagi

2L[LYHTWPSHU

Menghayati cerita
kelahiran Nabi Kongzi
sebagai peristiwa suci

:PRHW

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XI & XII)

A. Kompetensi Inti
A. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
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
B. Kompetensi Dasar
A.2 Meyakini tanda-tanda gaib (gansheng) menjelang kelahiran Nabi Kongzi
C.3 Menceritakan keluarga Kong Shulianghe sebelum kelahiran Nabi Kongzi dan
kekhusukan ibu Yan Zhengzai dalam bersembahyang kehadirat Tian
C. Tema Nasional

:Kegiatanku

D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat memahami cerita tentang ayah bunda Nabi Kongzi bersembahyang di
Bukit Ni
 Siswa dapat memahami cerita tentang kondisi keluarga Kong Shulianghe sebelum
kelahiran Nabi Kongzi
 Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda gaib (gansheng) saat kelahiran Nabi Kongzi
 Siswa memahami cerita guru tentang makhluk suci yang muncul menjelang kelahiran
Nabi Kongzi
 Siswa dapat memahami arti dan menulis serta melafalkan dengan tepat huruf kong zi
 Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Hormatku.
 Sikap : Menghayati cerita kelahiran Nabi Kongzi sebagai peristiwa suci
 Keterampilan :Menanya kepada ibu tentang hal yang disukai ketika ibu mengandung
 Pengetahuan : Mengetahui tentang tanda-tanda gaib menjelang kelahiran Nabi Kongzi
E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap Satya kepada Tian dan Nabi Kongzi serta meningkatkan sikap
bijaksana
F. Strategi Pembelajaran

: Interview dan Read & retell

G. Materi Ajar
Pelajaran 2 A. Kelahiran Nabi Kongzi
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Ketua kelas memimpin peserta didik
untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Selamat pagi,
Guru!”
Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De, Guru.”
Guru menjawab,”Shanzai.”
Guru mengajak peserta didik untuk
saling memberi hormat dengan bai
Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta didik.

       

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Apakah kalian mengetahui cerita kelahiran Nabi Kongzi?”
- “Di manakah Nabi Kongzi dilahirkan?’
- “Kapan hari lahir Nabi Kongzi?”

48

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

,SHIVYHZP
 !    ! 
  !   
      

"  



  

 


    

"    #
  
  
  !    
   
$   

  



  

!

 

  




    

   
 
%&    
%& 

     

   

 

" !  
    
   $  



$ $ 

"

       

• Guru mempersiapkan gambar yang
dapat ditempelkan di papan tulis
untuk mendukung cerita. (gambar
bukit, gambar Malaikat Bintang Utara,
Gambar ibu mengandung, gambar
5 orang tua, gambar Qilin, gambar
batu kumala berisi tulisan, pita merah,
gambar 2 ekor naga, gambar tanggal
27 bulan 8 Kongzi Li tahun 551 SM).
• Guru membaca cerita. Sesampai pada
bagian ...bersembahyang di Bukit Ni,...
guru menempelkan gambar bukit di
papan tulis.
• Guru melanjutkan cerita.Sesampai
pada bagian ...datanglah Malaikat
Bintang Utara...,
• Guru menempelkan gambar Malaikat
di papan tulis.
• Guru melanjutan cerita sambil
menempelkan gambar yang telah
dipersiapkan hingga cerita berakhir.

• Guru bertanya
- “Apakah kalian mengerti cerita
kelahiran Nabi dengan jelas?”
- “Di manakah ayah dan ibu Nabi
bersembahyang?’
- “Apa permohonan ayah dan ibu
Nabi?”
- “Apa yang terjadi sebelum ibu Nabi
mengandung?”
- “Apa yang dikatakan Malaikat
Bintang Utara?”
- “Setelah mengandung Ibu Nabi
peroleh penglihatan apa?”
- “Apa nama hewan suci yang
nampak pada waktu ibu Nabi
mengandung?”
- “Berapa tanduk Qilin?”
- “Apa yang keluar dari mulut Qilin?’
- “Di manakah ibu Nabi mengikatkan
pita merah?”
- “Menjelang kelahiran Nabi apa
yang tampak di kanan kiri bukit?”
- “Kapan Nabi Kongzi dilahirkan?”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru menunjuk peserta didik untuk
mengenali gambar Bukit Ni
• Guru menunjuk peserta didik yang
lain untuk dengan menunjukkan
gambar Malaikat Bintang Utara.
• Guru menunjuk peserta didik
berikutnya menceritakan gambar 5
malaikat.
• Guru melanjutkan memanggil
peserta didik hingga seluruh
gambar diceritakan.
• Guru meminta peserta didik
merangkai seluruh gambar menjadi
cerita kelahiran Nabi Kongzi.
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2VUÄYTHZP
Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
“Apa nama hewan suci yang terlihat menjelang kelahiran Nabi Kongzi?”
“Kapan Nabi kongzi dilahirkan?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Sinar
Pancaran.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Catatan Persiapan Guru
Guru menyiapkan gambar bukit, gambar Malaikat Bintang Utara, gambar ibu
mngandung, gambar 5 orang tua, gambar Qilin, gambar batu kumala berisi tulisan,
pita merah, gambar 2 ekor naga, gambar tanggal 27bulan 8 Kongzi Li tahun 551 SM.
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• Ketua kelas memimpin peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil bersikap yi, “Selamat
pagi, Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap gongshou,
“Selamat pagi. Wei De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan bersikap yi,”Xian
You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman diikuti oleh seluruh
peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Sinar Pancaran

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya;
- “Hewan suci apa yang terlihat
menjelang kelahiran Nabi?”

! 
$  
'    

 

Aku Bisa
• Guru meminta peserta didik
TLU`LI\[RHU JPYPJPYP ÄZPR Qilin
• Guru meminta peserta didik
mewarnai gambar Nabi Kongzi
dengan rapi.

(2;0=0;(: 
• Guru menempelkan semua gambar untuk
mengulang cerita kelahiran Nabi Kongzi.
• Guru memberi pertanyaan berkaitan dengan
gambar.
• Guru menunjuk siswa untuk menceritakan kembali
peristiwa kelahiran Nabi Kongzi.
• Guru mengelompokkan gambar-gambar yang
berkaitan dengan cerita tanda-tanda gaib menjelang
kelahiran Nabi Kongzi.
• Guru menceritakan tanda-tanda gaib menjelang
kelahiran Nabi Kongzi.
• Guru meminta peserta didik mencatat.

) * )
'  $!  
$     
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,SHIVYHZP

(

(2;0=0;(: 
• Guru meminta peserta didik bertanya kepada ibu
(Tugas ini diberikan oleh guru pada pertemuan
sebelumnya, dengan pertanyaan-pertanyaan)
- Tempat apa yang ibu sukai?
- Makanan apa yang ibu sukai?
- Warna apa yang ibu sukai?
- Kegiatan apa sukai?
• Guru meminta masing-masing siswa untuk
menceritakan hasil tugasnya.
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• Guru mengajak peserta didik
mengamati huruf hanzi Kong zi
• Guru mengajarkan urutan
goresan.
• Guru meminta peserta didik untuk
menuliskannya dengan benar.
   

'     

+

       

• Guru menyanyikan lagu Hormatku
• Guru mengajak peserta didik
untuk mengulangi menyanyikan
lagu Hormatku.
• Guru melatih peserta didik
hingga dapat menyanyikan lagu
Hormatku dengan lancar.
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru
mengulang materi pelajaran 5
• Guru memberi pertanyaan:
- “Kapan hari lahir Nabi Kongzi?”
- “Dimana tempat kelahiran Nabi
Kongzi?”
- “Apa tanda-tanda gaib yang
terlihat menjelang kelahiran
Nabi Kongzi?”



7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup
dan memimpin menyanyikan lagu
Hormatku.
• Ketua kelas memimpin para siswa
untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih
Guru”.
• Guru membalas dan bersikap
gongshou, “Terima kasih
kembali”, Wei De Dong Tian,anakanak.”
• Peserta didik membalas salam
dengan bersikap yi, “Xian You Yi
De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai untuk
berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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3.5 Mencerita kan
kebiasa an Nabi
Kongzi semasa
kecil

3

7,3(
1(9(5

Nabi
Kongzi
Nabi ku

B.
Masa
kecil
Nabi
kong zi
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1(9(5

XII
3JP

XII
3JP

7LY[
1HT
7LSH
1HYHU

7LS
C. Masa
kecil Nabi
kongzi

7LS
C. Masa
kecil Nabi
kongzi

4(;,90
7,3(1(9(5

Mendengarkan ulang cerita masa
kecil Nabi
Menyebutkan kesukaan Nabi
Menyanyikan lagu Hormatku




Menyimak penjelasan mengenai
masa kecil Nabi Kongzi
Menceritakan kembali bagaimana
kesukaan dan semangat belajar
Nabi Kongzi.
Menyanyikan lagu Hormatku









2,.0(;(57,4),3(1(9(5

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<

(2;0=0;(:
Membawa foto
masa kecil dan
menceritakan

(R\)PZH
Menceritakan
kembali masa kecil
Nabi Kongzi

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 )
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1,50:
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2(9(2;,9
1<5A0
Menumbuhkan
sikap berbakti
dan rajin belajar
sebagaimana
yang
diceritakan
dalam cerita
masa kecil
Nabi.

7LUNL[HO\HU
Memahami
kesukaan Nabi
semasa kecil

2L[LYHTWPSHU
Mengamati
kebiasaan Nabi
semasa kecil

:PRHW
Menghayati
cerita masa
kecil Nabi

2(9(2;,9
1<5A0

7,503(0(5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu

: Pendidikan Agama Khonghucu
: 1/ 1
: 6 x 35 menit (2 pertemuan XIII & XIV)

A. Kompetensi Inti
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
B. Kompetensi Dasar
C.5 Menceritakan kebiasaan Nabi Kongzi semasa kecil
C. Tema Nasional: Kegiatanku
D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa memahami cerita kesukaan Nabi Kongzi bermain sembahyangan
 Siswa memahami cerita tentang semangat Nabi Kongzi di dalam belajar
 Siswa dapat mengingat dan menceritakan kejadian semasa kecilnya
 Sikap : Menghayati cerita masa kecil Nabi
 Keterampilan :Mengamati kebiasaan Nabi semasa kecil
 Pengetahuan : Memahami kesukaan Nabi semasa kecil
A.
E. KARAKTER JUNZI:
Menumbuhkan sikap berbakti dan rajin belajar sebagaimana yang diceritakan dalam
cerita masa kecil Nabi.
F. Strategi Pembelajaran: Read &Retell dan Flash Card/ Visual.
G. Materi Ajar
Pelajaran 2 B. Masa Kecil Nabi Kongzi

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou,
“Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab
dengan bersikap yi,”Xian
You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta
didik untuk saling memberi
bai
• Guru memimpin doa
pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta
didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Kapan hari lahir Nabi Kongzi?”
- “Di manakah Nabi dilahirkan?”
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,SHIVYHZP
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar.
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang terbaring
sakit?”
- “Siapakah yang sedang
menjaganya?”
- “Apa yang dilakukan orang
tuamu pada waktu kamu
sakit?”
- “Apa yang kamu lakukan
pada waktu orang tua sakit?”
• Guru membaca cerita.
• Guru bertanya:
- “Apakah kamu pernah melihat
orang bersembahyang?”Di
mana?’
- “Apakah kamu juga
bersembahyang?” Kapan?”
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• Guru melanjutkan membaca
cerita.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar
• Guru bertanya:
- “Apa yang dilakukan Nabi
pada waktu masih kecil?”
- “Apakah kalian juga
membantu ibu menyelesaikan
pekerjaan di rumah?’
- “Apakah kalian juga rajin
belajar?”
- “Apakah kalian juga suka
membaca buku?”
- “Buku apa saja yang kalian
baca?”
• Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
menguraikan jawaban mereka
masing-masing.
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• Guru melanjutkan membaca
cerita.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar.
• Guru bertanya:
- “Apa yang dilakukan Nabi
bersama teman-temannya?’
- “Bagaimana keadaan Nabi di
sekolah?”
- “Siapakah yang mendidik
Nabi?”
• Guru meminta peserta didik
mengulang cerita masa kecil
Nabi dengan melihat gambar.
• Guru menunjuk peserta didik
menceritakan gambar ketika
ayah Nabi sakit.
• Guru menunjuk peserta didik
lain menceritakan gambar
ketika Nabi menirukan orang
bersembahyang.
• Guru menunjuk peserta didik
menceritakan gambar Nabi
membantu ibu.
• Guru menunjuk peserta didik
menceritakan gambar Nabi
sedang belajar.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
“Apa saja yang dilakukan Nabi semasa kecil?”
“Perbuatan apa yang sering ditirukan Nabi?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih, Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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• Ketua kelas memimpin peserta didik
untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk
saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta didik.

        

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Ayah Nabi meninggal dunia ketika Nabi berusia berapa?”
- “Nabi sering menirukan perbuatan apa?”
- “Apa yang dilakukan Nabi sebagai anak berbakti?”
- “Bagaimana sikap Nabi di dalam belajar?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru meminta siswa menceritakan masa kecil Nabi.
• Guru menulis poin-poin penting tentang masa kecil nabi di papan tulis
• Guru meminta peserta didik mencatat di tempat yang tersedia di dalam buku
dengan rapi.
• Guru bertanya kepada peserta didik:
- “Apa yang kamu ingat ketika pertama kali masuk sekolah?”
- “Apa yang kamu ingat ketika sakit?”
- “Apa yang kamu ingat ketika pertama kali belajar naik sepeda?”
- “Apa yang kamu ingat ketika kamu berulang tahun?”
• Guru meminta peserta didik mengingat salah satu kenangan di masa kecilnya.
• Guru memberi kesempatan kepada masing-masing peserta didik untuk
menceritakan

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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AKTIVITAS
• Guru meminta peserta didik
mempersiapkan foto keluarga yang
sudah dibawa.
• Guru meminta peserta didik
menempelkan foto di halaman buku
yang tersedia.
• Guru membantu peserta didik
mengerjakannya dengan rapi.
• Guru menunjuk peserta didik untuk:
• Memperkenalkan semua orang
yang terdapat didalam foto.
• Menceritakan peristiwa yang ada
didalam foto.
• Menyebutkan kapan terjadinya.
• Guru memberi kesempatan
kepada semua peserta didik untuk
menceritakan foto yang dibawa.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Melalui bagan Guru mengulang materi pelajaran 2 B.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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*
Keluarga
Nabi
Kongzi

3.4 Menyebut kan
orang tua
dan saudara
Nabi Kongzi

3

7,3(
1(9(5

Nabi
Kongzi
Nabi ku

3.9 Mengemuka
kan nilai-nilai
penghormat
an terhadap
Tuhan
dan Nabi
Kongzi, dan
leluhur yang
terdapat
dalam
lagu yang
dinyanyikan.
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XVII
3JP

XVI
3JP

7LY[
1HT
7LSH
1HYHU
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 Menyanyikan lagu
Hormatku pada Nabi
Kongzi

 Menyebutkan nama
ayah dan ibu Nabi
Kongzi

 Mendengarkan cerita
7LS
tentang keluarga Nabi
C. Keluarga
Nabi Kongzi
Kongzi

 Menyanyikan lagu
Hormatku pada
Nabi Kongzi

 Menyebutkan
tanggal kelahiran
Nabi Kongzi

 Secara bergiliran
menyebutkan ayah
bunda dan saudara
Nabi Kongzi.

 Menyimak penjelasan
7LS
tentang keluarga Nabi
C. Keluarga
Nabi Kongzi
Kongzi

4(;,90
7,3(1(9(5

- Membuat pohon
keluarga.

),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5
(2;0=0;(:
- Bertanya keada
ayah dan ibu
tentang jumlah
saudaranya

Menumbuhkan sikap
berbakti dan rasa cinta
kasih dalam keluarga.

2(9(2;,91<5A0

Nabi Kongzi

Memahami susunan
keluarga

7LUNL[HO\HU

Membuat pohon keluarga
untuk memahami
hubungan keluarga

2L[LYHTWPSHU

Menghargai keluarga
sebagai bagian penting
dalam hidup

:PRHW

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

- Menyebutkan
nama-nama
anggota keluar ga
peserta didik

- Menyebutkan
Nama-nama
anggota keluarga
Nabi kongzi

(R\)PZH

(2<)0:(
(2;0=0;(:
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9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 *

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan : Pendidikan Agama Khonghucu
Kelas/ Semester : 1/ 1
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (2 pertemuan XVI & XVII)
A. Kompetensi Inti
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
B. Kompetensi Dasar
C.4 Menyebutkan orang tua dan saudara Nabi Kongzi
C.9 Mengemukakan nilai-nilai penghormatan terhada Tuhan dan Nabi Kongzi, dan
leluhur yang terdapat dalam lagu yang dinyanyikan.
C. Tema Nasional: Keluargaku
D. Tujuan Pembelajaran










Siswa dapat menyebutkan tanggal lahir Nabi Kongzi
Siswa dapat memahami cerita tentang keluarga Nabi Kongzi
Siswa dapat menyebutkan ayah bunda dan saudara Nabi Kongzi.
Siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota keluarganya
Siswa dapat melengkapi pohon keluarga
Siswa dapat menghafal dan menyanyikan lagu Hormatku pada Nabi Kongzi
Sikap : Menghargai orang tua sebagai bagian penting dalam hidup
Keterampilan ;Membuat pohon keluarga untuk memahami hubungan keluarga
Pengetahuan : Memahami susunan keluarga Nabi Kongzi

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap berbakti dan rasa cinta kasih dalam keluarga.
F. Strategi Pembelajaran: Interview dan Mind Map
G. Materi Ajar
Pelajaran 2 C. Keluarga Nabi Kongzi
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou,
“Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab
dengan bersikap yi,”Xian
You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta
didik untuk saling memberi
bai
• Guru memimpin doa
pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta
didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku Pada Nabi Kongzi

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Apa yang kalian ketahui tentang keluarga?”
- “Siapa saja keluarga kalian?”
- “Tahukah kalian siapa nama ibu Nabi Kongzi?”
- “Tahukah kalian siapa nama ayah Nabi Kongzi?”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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,SHIVYHZP
• Guru membaca cerita
• Guru bertanya;
- “Dimana Nabi Kongzi
dilahirkan?”
- “Tanggal berapa Nabi Kongzi
dilahirkan?”
- “Siapakah nama ibu Nabi
Kongzi?”
- “Siapakah nama ayah Nabi
Kongzi?”
• Guru menjelaskan dengan
menggunakan peta atau bola dunia
- Posisi negara Lu (Zhongguo)
- Posisi negara Indonesia
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• Guru melanjutkan membaca
cerita.
• Guru bertanya:
- “Ada berapa jumlah saudara
perempuan Nabi?”
- “Ada berapa jumlah saudara
laki-laki Nabi?”
- “Siapakah nama kakak laki-laki
Nabi?”
- “Bagaimana kondisi kakak lakilaki Nabi?”
- “Pada usia berapa Nabi
menikah?”
- “Siapakah nama istri Nabi?”
• Guru menjelaskan bahwa tidak
semua anak dilahirkan sempurna.
Ada anak yang dilahirkan cacat.
• Guru menyebutkan jenis-jenis
kekurangan anak cacat.
• Guru mengingatkan peserta didik
- Tidak mengganggu anak cacat
- Tidak menghina anak cacat
- Tidak menjauhi anak cacat

• Guru melanjutkan cerita.
• Guru bertanya:
- “Siapakah nama raja
yang berkunjung?”
- “Apa hadiah yang
diberikan raja kepada
Nabi?”
- “Apa nama putra Nabi?”

-*      
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     '   
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• Guru memberi
kesempatan kepada
peserta didik untuk
bertanya.
• Guru mengulang materi
dengan memberi
pertanyaan
- “Siapakah nama ibu
Nabi?”
- “Siapakah nama ayah
Nabi?”
- “Berapakah jumlah
saudara Nabi?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk berdiri
dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou,
“Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab
dengan bersikap yi,”Xian
You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta
didik untuk saling memberi
bai
• Guru memimpin doa
pembuka dan membaca
Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta
didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Siapa sajakah yang disebut keluarga?”
- “Berapa jumlah seluruh keluarga Nabi Kongzi?”
- “Berapa jumlah seluruh keluarga kalian?”

,SHIVYHZP
• Aku Bisa
- Guru mengulang cerita keluarga Nabi Kongzi.
- Guru menuliskan poin-poin cerita di papan tulis.
- Guru meminta peserta didik melengkapi nama-nama keluarga Nabi Kongzi.
- Guru meminta peserta didik melengkapai nama-nama keluarga mereka
sendiri.
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AKTIVITAS
• Guru meminta peserta didik
bertanya kepada ayah dan ibu.
• Berapa jumlah saudara laki-laki
ayah.
• Berapa jumlah saudara
perempuan ayah.
• Berapa jumlah saudara laki-laki
ibu.
• Berapa jumlah saudara
perempuan ibu,
• Guru memberi contoh membuat
silsilah keluarga Nabi Kongzi
• Guru meminta peserta didik
membuat silsilah keluarga
mereka berdasarkan data dari
ayah dan ibu.
• Guru meminta peserta didik
untuk menunjukkan silsilah
keluarga kepada orang tua
mereka.

• Guru menyanyikan lagu
Hormatku pada Nabi Kongzi
• Guru mengajak peserta
didik untuk mengulangi
menyanyikan lagu
Hormatku.pada Nabi Kongzi
• Guru melatih peserta didik
hingga dapat menyanyikan
lagu Hormatku pada Nabi
Kongzi dengan lancar

0  0 0  0  0 

.  0   0 0
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru mengulang materi pelajaran 2 C.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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2.1. Mencontoh
teladan
Nabi Kongzi
semasa kecil
(rajin bela
jar, sikap
hormat kepa
da Tian)

2647,;,5:0
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XIX
3JP

XVIII
3JP

7LS
C. Nabi
Kongzi
Teladanku

7LS
C. Nabi
Kongzi
Teladanku

7LY[
4(;,90
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7LSH
1HYHU

Menyanyikan lagu
Hormatku pada Nabi
kongzi



Menyanyikan lagu
Hormatku pada Nabi
Kongzi



Mendengarkan cerita
keteladanan Nabi
Kongzi

Menyebutkan sifatsifat keteladanan Nabi





Menyimak cerita
guru tentang
kesukaan Nabi
Kongzi di dalam
belajar.



2,.0(;(5
7,4),3(1(9(5

Hari Raya Dongzhi
dan Hari Genta
Rohani

0IHKHO

- Menceritakan
perbuatan yang
mencerminkan
teladan Nabi
Kongzi

(2;0=0;(:

- Menyebutkan
teladan Nabi
kongzi

(2<)0:(

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<
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),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5

Menumbuhkan sikap ramah tama.
Sederhana suka mengalah dan
rajin belajar sebagaimana yang
diteladan kan Nabi Kongzi

2(9(2;,91<5A0

Memahami sifat-sifat Nabi Kongzi
sebagai teladan untuk diikuti.

7LUNL[HO\HU

Mencoba melaksanakan
keteladanan Nabi dalam
kehidupan sehari-hari

2L[LYHTWPSHU

Memotivasi diri untuk meneladani
Nabi Kongzi

:PRHW

2(9(2;,91<5A0

7,503(0(5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XVIII & XIX)

A. Kompetensi Inti
B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
B. Kompetensi Dasar
B.1 Mencontoh teladan Nabi Kongzi semasa kecil (rajin belajar, sikap hormat kepada
Tian)
C. Tema Nasional: Keluargaku
D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa dapat menyebutkan teladan Nabi Kongzi
 Siswa dapat menceritakan perbuatan yang mencerminkan teladan Nabi Kongzi
 Sikap : Memotivasi diri untuk meneladani Nabi Kongzi
 Keterampilan :Mencoba melaksanakan keteladanan Nabi dalam kehidupan seharihari
 Pengetahuan : Memahami sifat-sifat Nabi Kongzi sebagai teladan untuk diikuti.
E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap ramah tama. Sederhana, suka mengalah dan rajin belajar
sebagaimana yang diteladankan Nabi Kongzi
F. Strategi Pembelajaran: Report dan Read &Retell
G. Materi Ajar
Pelajaran 2 D. Nabi Kongzi Teladanku
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• Ketua kelas memimpin
peserta didik untuk
berdiri dan memberi
salam sambil bersikap
yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas
dengan bersikap
gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian
anak-anak.”
• Peserta didik
menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You
Yi De, Guru.”
• Guru
menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta
didik untuk saling
memberi bai
• Guru memimpin
doa pembuka dan
membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti
oleh seluruh peserta
didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Hormatku Pada Nabi Kongzi

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang menjadi idolamu?” Mengapa?
- “Siapakah yang menjadi teladanmu?”
- “Teladan apa yang kamu ambil?”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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,SHIVYHZP
• Guru membaca teks
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang rajin belajar?”
- “Mengapa harus rajin belajar?”
• Guru menjelaskan tentang teladan Nabi
Kongzi yaitu rajin belajar, suka bertanya,
ramah tama dan baik hati, hormat pada
orang tua, guru dan orang lain, bersikap
sederhana dan selalu mengalah.

   
      
      
 
      
  
 
    

7LUQLSHZHU[LSHKHUYHQPUILSHQHY
• Guru mengajak peserta didik menyebutkan;
- Tempat belajar (di sekolah, di rumah, di
lingkungan sekitar).
- Apa yang dipelajari (pelajaran sekolah,
kejadian sehari-sehari di rumah)
- Kepada siapa belajar (guru ,orang tua,
teman)

        

7LUQLSHZHU[LSHKHUZ\RHILY[HU`H

   
       
     

• Guru mengajak peserta didik menyebutkan:
- Apa yang ditanyakan
- Kepada siapa bertanya
- Bagaimana cara bertanya
- Kapan bertanya

      
    
     
   

  

 



• Guru melanjutkan membaca teks
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar
• Guru bertanya:
- “Apa yang dilakukan anak pada gambar 1?”
- “Apa yang dilakukan anak pada gambar 2?”
- “Sikap apakah yang diperlihatkan pada
gambar 1 dan 2?”

7LUQLSHZHU [LSHKHU IHPR OH[P
• Guru mengajak peserta didik menyebutkan:
Kepada siapa bersikap baik hati
contoh perbuatan baik hati

7LUQLSHZHU [LSHKHU YHTHO [HTHO
• Guru mengajak peserta didik menyebutkan
- Contoh sikap ramah tamah
- Alasan bersikap ramah tamah
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
bertanya.
• Guru mengulang materi
dengan memberi pertanyaan
- “Apa saja teladan yang
diberikan Nabi Kongzi?”

• Guru melanjutkan membaca dialog.
• Guru bertanya:
- “Apa yang kamu lakukan untuk
menunjukkan hormat pada orang
tua dan guru?”
7LUQLSHZHU[LSHKHUOVYTH[WHKHVYHUN
[\H
• Guru mengajak peserta didik
menyebutkan contoh:
- Membantu meringankan pekerjaan
orang tua di rumah.
- Menyelesaikan tugas untuk diri
sendiri/mandiri.
- Mendengarkan nasehat orang tua.
- Bersikap santun.
7LUQLSHZHU[LSHKHUOVYTH[WHKHN\Y\
• Guru mengajak peserta didik
menyebutkan contoh:
- Bersikap sopan terhadap guru
- Mendengarkan pelajaran dengan
tekun
- Mendengarkan nasehat guru
7LUQLSHZHU[LSHKHUOVYTH[WHKHVYHUN
SHPU
• Guru mengajak peserta didik
menyebutkan contoh perbuatan yang
pernah dilakukan kepada orang lain.
7LUQLSHZHU[LSHKHUZPRHWZLKLYOHUH
• Guru mengajak peserta didik
memberikan contoh perbuatan tidak
menonjolkan kekayaan dan kepintaran
7LUQLSHZHU[LSHKHUZ\RHTLUNHSHO
• Guru mengingatkan peserta didik
untuk tidak berebut

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
pada Nabi Kongzi.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei
De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP

(R[P]P[HZ

Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Hormatku pada
Nabi Kongzi.

• Guru mengajak siswa
memperhatikan catatan tentang
teladan Nabi Kongzi yang
pertama.
• Guru meminta siswa
menyebutkan perbuatanperbuatan yang pernah dilakukan
sesuai teladan Nabi Kongzi yang
pertama.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan catatan teladan
Nabi Kongzi yang kedua dan
seterusnya.
• Guru meminta peserta didik
menyebutkan perbuatan yang
pernah dilakukan sesuai teladan
Nabi Kongzi tersebut.
• Guru menceritakan Kisah Anak
berbakti

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya, “Siapakah teladan
hidupmu?”
- “Apa teldan yang kamu
dapat?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik
menyebutkan teladan Nabi Kongzi.
• Guru menuliskan di papan tulis.
• Guru meminta peserta didik
menulisnya ditempat yang telah
tersedia di buku.

74

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

2VUÄYTHZP
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
Dengan menggunakan bagan Guru mengulang materi pelajaran 8

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu
Hormatku.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei
De Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti

75

76

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

A.
Tian
Maha
Pen
cipta
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3.1 Menyebut
kan istilah
sebutan
Tian dalam
agama
Khonghucu

3

3.2 Menunjuk
kan
ciptaanciptaan Tian
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C. Tian
Maha
Pencipta
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C. Tian
Maha
Pencipta

I
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II
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Mengemukakan kelebihan
benda-benda ciptaan Tian
dibandingkan dengan
benda-benda buatan
manusia

Secara bergantian
menyebutkan benda-benda
buatan manusia

-

-

Menyebutkan benda-benda
ciptaan Tuhan

-

Mengelompokkan antara
benda-benda ciptaan Tian
dan benda-benda buatan
manusia

Melafalkan kata Tian

-

-

Menyimak penjelasan
menulis huruf Tian dalam
huruf asli

-

2,.0(;(57,4),3(1(9(5

Tahun Baru Kongzi Li

0IHKHO

Menggambar benda
ciptaan Tian dan
benda ciptaan
manusia

(2;0=0;(:

Mnentukan bendabenda ciptaan Tian
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Menumbuhkan
rasa bersyukur dan
menjadikannya peduli
terhadap segala ciptaan
Tian.

2(9(2;,91<5A0

Menganalisa benda-benda
ciptaan Tian dan bendabenda ciptaan manusia

Pengetahuan

Mengamati benda-benda
ciptaan Tian

Keterampilan

Beriman kepada Tuhan
sebagai pencipta alam
semesta dan seisinya.

Sikap

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan I & II)

$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.1 Menyebutkan istilah sebutan Tian dalam agama Khonghucu
3.2 Menunjukkan ciptaan-ciptaan Tian
C. Tema Nasional: Pengalamanku
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menyebutkan benda-benda ciptaan Tian

*

Siswa dapat menyebutkan benda-benda buatan manusia

*

Siswa dapat mengelompokkan antara benda-benda ciptaan Tian dan benda-benda
buatan manusia

*

Siswa dapat mengemukakan kelebihan benda-benda ciptaan Tian dibandingkan
dengan benda-benda buatan manusia

*

Siswa dapat memahami arti dan menulis serta melafalkan dengan tepat huruf dien

*

Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Mulialah Tuhan

*

Sikap : Beriman kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan seisinya.

*

Keterampilan: Mengamati benda-benda ciptaan Tian

*

Pengetahuan: Menganalisa benda-benda ciptaan Tian dan benda-benda ciptaan
manusia

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan rasa bersyukur dan menjadikannya peduli terhadap segala ciptaan Tian.
F. Strategi Pembelajaran: Identifikasi dan Compare& Contras
F. Materi Ajar
Pelajaran 3 A. Tian Maha Pencipta

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamt pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,RZWSVYHZP
• Guru memberi pertanyaan:
- “Apakah sudah makan pagi?”
- “Apa yang kamu makan?”
- “Siapakah yang memasak makananmu?”
- “Tahukah kamu siapa yang menciptakan bahan-bahan untuk masakan itu?
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,SHIVYHZP
• Guru mengajak peserta didik untuk
mengamati huruf hanzi Tian ཙ.
• Guru menjelasakan bahwa huruf Tian berasal
dari dua huruf yang berbeda yaitu yi dan da.
• Masing -masing huruf mengandung arti
berbeda-beda
• Guru mengajak peserta didik untuk membuka
buku teks pelajaran 3 A bagian Hanzi untuk
melihat urutan goresan.
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Guru menjelaskan proses terjadinya siang dan
malam.

• Guru membaca teks
• Guru menunjuk peserta didik untuk membaca Teks.
• Guru bertanya:

- “Apa yang kamu lakukan pada siang hari?”
- “Apa yang kamu lakukan pada siang hari?”
- “Bagaimana keadaan siang hari?”
- “Bagaimana keadaan malam hari?”
• 'ƵƌƵŵĞŶŐĂũĂŬƉĞƐĞƌƚĂĚŝĚŝŬŵĞŵƉĞƌŚĂƟŬĂŶ'ĂŵďĂƌ͘
• Guru bertanya:
- “Apa perbedaan antara kedua gambar itu?”

7LYZPHWHU .\Y\!
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• Bola dunia dan senter
• Guru menjelaskan bola dunia mewakili bumi
tempat kita hidup
• Cahaya dari senter mewakili cahaya matahari.
• Matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur
ke barat.
• Guru menggerakkan senter dari arah timur ke
barat.
• Guru menjelaskan bahwa bagian yang terkena
cahaya senter berarti berada pada waktu siang
hari.
• Guru menjelaskan bagian bola dunia yang tidak
terkena cahaya senter berarti sedang berada
pada waktu malam hari.
• Guru memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk melakukan aktivitas secara
bergantian.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru membaca teks.
• Guru menunjuk peserta didik membaca
teks.
• Guru bertanya:
- “Apakah ada tanaman di halaman
rumahmu?”
- “Apakah tanaman itu berbunga?”
- “Apa saja warna bunga?”
- “Apa nama tanaman-tanaman itu?”
- “Apakah ada pohon besar di sekitar
rumahmu?’
- “Pohon apa saja yang kamu ketahui?”
- “Siapakah pencipta tanaman dan
pohon?”
• Guru menjelaskan Tian menciptakan semua
tanaman bunga dan pohon dengan segala
manfaatnya. Tanaman bunga menjadikan
halaman tampak indah. Bunga menyediakan
makanan bagi kupu-kupu. Pohon
menghasilkan buah-buahan untuk dimakan.
Pohon yang rimbun menjadikan udara tidak
terlalu panas.

• Guru melanjutkan bacaan teks.
• Guru menunjuk peserta didik membaca
teks.
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang suka makan sayur?”
- “Apa nama sayur yang kamu
makan?”
- “Sayur apa saja yang kamu ketahui?”
- “Apa saja warna sayur?”
- “Apa gunanya makan sayur?”
- “Siapakah penciptanya?”
- “Siapakah yang suka makan buah?”
- “Buah apa saja yang pernah kamu
makan?”
- “Sebutkan buah-buahan berwarna
merah, kuning, ungu?”
- “Apa gunanya makan buah-buahan?”
- “Siapakah penciptanya?”
• Guru menjelaskan.
Tian menciptakan sayur dan buah-buahan
untuk dimakan. Sayur dan buah-buahan
membaya manfaat baik bagi tubuh. Sayur
dan buah-buahan mengandung vitamin
untuk menunjang kesehatan tubuh.
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• Guru melanjutkan membaca teks.
• Guru menunjuk peserta didik
membaca teks.
• Guru bertanya:
- “Hewan apa saja yang bisa
terbang?”
- “Hewan apa saja yang bisa
berenang?”
- “Hewan apa saja yang berkaki
empat?’
- “Hewan apa saja yang berkaki
dua?”
- “Apakah kamu mempunyai
hewan peliharaan?”
- “Apakah kamu menyanyangi
hewan peliharaan itu?”
- “Apa yang kamu lakukan
terhadap hewan peliharaan?”
- “Siapakah yang menciptakan
semua hewan itu?”
• Guru menjelaskan bahwa Tian
menciptakan semua hewan untuk
menjaga harmonisasi alam.
• Guru menceritakan sedikit tentang
rantai makanan.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan
memberi pertanyaan
- “Apa saja ciptaan Tian?”

*H[H[HU 7LYZPHWHU .\Y\
• Bola Dunia..
• Senter

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Hormatku
pada Nabi Kongzi.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei
De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Apa saja benda-benda ciptaan Tian?”
- “Apa saja benda- benda ciptaan manusia?”
- “Apa beda benda ciptaan Tian dengan benda ciptaan manusia?”
- “Tahukah kamu siapa yang menciptakan bahan-bahan untuk masakan itu?

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik membuka buku pelajaran.
• Guru mengajak peserta didik menganalisa gambar.1.
• Gambar apakah itu? Apakah bisa bergerak? Apakah bisa berkembang biak?
Apakah bisa bertumbuh? Siapakah penciptanya?
• Guru mengajak peserta didik menganalisa gambar 2.
• Gambar apakah ini? Apakah bisa bergerak? Apakah bisa rusak? Siapakah
penciptanya?
• Guru mengajak peserta didik menganalisa gambar-gambar selanjutnya untuk
menentukan siapa Penciptanya.
• Guru meminta peserta didik memberi tanda(V) pada benda ciptaan Tian.

82

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

(R[P]P[HZ 
• Guru mempersiapkan 10 gambar
ciptaan Tian dan 10 gambar ciptaan
manusia.
• Guru menyediakan dua tempat diberi
nama Ciptaan Tian dan Ciptaan
manusia.
• Guru mengacak 20 gambar tersebut.
• Guru meminta peserta didik secara
bergiliran mengambil satu gambar,
dan menentukan gambar itu ciptaan
Tian atau ciptaan manusia.
• Peserta didik meletakkan gambar
kedalam tempat yang tersedia sesuai
penciptanya.
• Guru memeriksa apakah semua
gambar telah dikelompokkan sesuai
penciptanya
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• Guru mengajak peserta didik
mengamati huruf hanzi Tian
• Guru mengajarkan urutan
goresan.
• Guru meminta peserta didik
untuk menuliskannya dengan
benar.
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• Guru menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan
• Guru mengajak peserta didik
untuk mengulangi menyanyikan
lagu Mulialah Tuhan
• Guru melatih peserta didik hingga
dapat menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan dengan lancar.
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru mengulang materi pelajaran 3 A.
• Guru memberi pertanyaan:
- “ Apa saja ciptaan Tian?”
- “Apa saja ciptaan manusia?”
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Guru mengingatkan ibadah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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Ciptaan
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C. Memelihara
Ciptaan Tian

7LS
C. Memelihara
Ciptaan Tian
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Mendiskusikan
cara merawat
lingkungan

Membawa
tanaman untuk
ditanam di
sekolah



Menyimak
penjelasan
mengenai
bumi dan
segala isi, dan
cara merawat
bumi yang kita
tinggali

-

-
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Menjelang Hari
Wafat Nabi
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Menanam
tanaman
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Menentukan
kegiatan
memelihara
ciptaan Tian
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Menumbuhkan rasa tanggung jawab
untuk memelihara ciptaan Tian dan
bersikap peduli terhadap kebersihan
lingkungan

2(9(2;,91<5A0

Memahami bahwa semua ciptaan Tian
haruslah dijaga dan dipelihara dengan
baik.

Pengetahuan

Mengamati lingkungan sekitar untuk
menentukan cara merawatnya.

Keterampilan

Bertanggung jawab dan peduli terhadap
ciptaan Tian.

Sikap

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 )

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan III & IV)

$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.11 Menjelaskan manfaat segala ciptaan Tuhan bagi kehidupan manusia
C. Tema Nasional: Pengalamanku
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menyebutkan fungsi pohon untuk mencegah banjir

*

Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis binatang laut-

*

Siswa dapat menyebutka cara memelihara lingkungan.

*

Siswa dapat melakukan penghijauhan

*

Siswa dapat menentukan perbuatan memelihara ciptaan Tian.

*

Sikap: Bertanggung jawab dan peduli terhadap ciptaan Tian.

*

Keterampilan: Mengamati lingkungan sekitar untuk menentukan cara merawatnya.

*

Pengetahuan: Memahami bahwa semua ciptaan Tian haruslah dijaga dan dipelihara
dengan baik.

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tian dan bersikap peduli
terhadap kebersihan lingkungan.
F. Strategi Pembelajaran: Identifikasi dan Environment/ Service Learning
G. Materi Ajar
Pelajaran 3 B. Memelihara Ciptaan Tian

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei
De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

        

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Apa saja ciptaan Tian?’
- “Apa saja ciptaan manusia?”
- “Bagaimana keadaann benda-benda ciptaan Tian bila tidak dijaga dengan
baik?”
- “Bagaimana keadaan benda-benda ciptaan manusia bila tidak dirawat
dengan baik?”
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• Guru bertanya:
- “Apa nama pohon-pohon yang
kamu ketahui?”
- “Apa saja bagian pohon yang
dapat dimanfaatkan?”
• Guru membaca teks.
• Guru menjelaskan
Pohon mempunyai banyak manfaat
contoh;
- Pohon pisang: daunnya untuk
membungkus makanan, buahnya
dapat dimakan, bunganya dapat
dimasak.
- Pohon pohon besar lainnya
mempunyai akar yang kuat untuk
mencegah erosi, tanah longsor,
dan banjir.
- Pohon tidak boleh ditebang
sembarangan, tanaman tidak
boleh dipetik sembarangan.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar.
• Guru meminta siswa membandingkan
dua gambar berbeda.
• Guru bertanya, “Gambar mana yang
kau suka?” Mengapa? Jelaskan
• Guru memberi kesempatan peserta
didik menjawab.

• Guru melanjutkan membaca teks.
• Guru bertanya:
- “Pernahkah kalian pergi ke laut?”
- “Apa yang kalian lakukan
disana?”
- “Selain ikan, apa saja yang hidup
didalam laut?”
- “Apakah kalian suka makan
ikan?”
- “Apa gunanya makan ikan?”
• Guru menjelaskan:
Banyak kehidupan terjadi didalam
laut, ada binatang dan juga tumbuhtumbuhan. Semuanya mempunyai
fungsi menjaga harmonisasi alam.
Air laut yang tercemar menyebabkan
binatang laut dan tumbuhan laut
tidak dapat hidup dan berkembang.
Jaga kebersihan laut, jangan buang
sampah di laut.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru membaca teks
• Guru bertanya;
- “Hewan apa saja yang bisa
terbang?”
- “Dimanakah mereka terbang?”
- “Manakah yang lebih baik,
udara bersih atau udara
kotor?”
• Guru menjelaskan:
Banyak ciptaan Tian mempunyai
manfaat baik bagi kehidupan
manusia.Oleh karena itu kita wajib
menjaganya dengan baik.
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Bagaimana memelihara ciptaan Tian?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah

*H[H[HU 7LYZPHWHU .\Y\
• Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk membawa tanaman berbuah
atau berbunga(sesuai yang telah ditentukan).
• Guru menyiapkan alat-alat untuk menanam.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei
De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.
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4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya ;
- “Bagaimana memelihara tanaman?”
- “Bagaimana memelihara hewan?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik memperhatikan gambar.
• Guru meminta peserta didik menentukan kegiatan yang menggambarkan
memelihara ciptaan Tian
• Guru meminta peserta didik memberi tanda pada bagian gambar yang telah
ditentukan dengan tepat.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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AKTIVITAS
• Guru mempersiapkan kegiatan
menanam tanaman di sekolah.
• Guru mengelompokkan siswa
berdasarkan tanaman yang
dibawah.
- Kelompok 1 untuk siswa
membawa tanaman bunga
- Kelompok 2 untuk siswa
membawa tanaman berbuah
• Guru menentukan lokasi untuk
menanam sesuai dengan kelompok
yang ditentukan.
• Guru menjelaskan langkah-langkah
menanam.
• Guru membantu siswa menanam
tanaman
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru
mengulang materi pelajaran10
• Guru memberi pertanyaan:
- “Apa saja ciptaan Tian?”
- “Bagaimana menjaga ciptaan
Tian?”
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Guru mengingatkan ibadah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan.
• Ketua kelas memimpin para siswa untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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Menghafalkan ayat
Sabda Suci XII : 1
dengan gerakan tangan
Menyebutkan perbuatan
baik yang dapat
dilakukan.
Menghafal dan menyanyi
lagu Wei De Dong Tian

-

-

-

Membedaan manusia
berdasarkan perbedaan
ÄZPRIHUNZHKHUIHOHZH

-

Mengulang nama-ma,a
dan fungsi anggota tubuh

Menyebutkan fungsi
anggota tubuh

-

-

Menyebutkan namanama anggota tubuh

-

7LS
C. Aku
Ciptaan
Tian

7LS
C. Aku
Ciptaan
Tian
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-

-

Menghafal kitab
Sabda Suci XII:1

Menceritakan
perbuatan baik
yang dilaku kan
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Menentukan nama
dan fungsi anggota
tubuh

(R\)PZH

(2<)0:(
(2;0=0;(:/(5@<

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 *
7,503(0(5

),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5

Menumbuhkan sikap
tepasarira terhadap
sesama manusia dengan
menjaga kata, sikap dan
perbuatan selalu susila.

2(9(2;,91<5A0

Mengetahui fungsi-fungsi
anggota tubuh.

Pengetahuan

Mengamati anggota
tubuh sebagai bagian
tubuh yang harus dirawat

Keterampilan

Menghargai semua orang
sebagai ciptaan Tian

Sikap

2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan : Pendidikan Agama Khonghucu
Kelas/ Semester : 1/ 1
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (2 pertemuan VI & VII)
$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.10 Memahami bahwa manusia diciptakan Tian melalui kedua orang tuanya
C. Tema Nasional: Lingkungan Bersih , Sehat dan AsrI.
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh

*

Siswa dapat menunjukkan fungsi anggota tubuh

*

Siswa dapat membedaan manusia berdasarkan perbedaan fisik, bangsa dan bahasa.

*

Siswa dapat menghafalkan ayat Sabda Suci XII : 1 dengan gerakan tangan

*

Siswa dapat menyebutkan perbuatan baik yang dapat dilakukan.

*

Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Wei De Dong Tian

*

Sikap: .Menghargai semua orang sebagai ciptaan Tian

*

Keterampilan:.Mengamati anggota tubuh sebagai bagian tubuh yang harus dirawat

*

Pengetahuan: Mengetahui fungsi-fungsi anggota tubuh.

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan sikap tepasarira terhadap sesama manusia dengan menjaga kata, sikap dan
perbuatan selalu susila.
F. Strategi Pembelajaran: Presentation dan Identifikasi
G. Materi Ajar
Pelajaran 3 C. Aku Ciptaan Tian

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Siapakah yang
menciptakan alam
semesta?”
- “Siapakah yang
menciptakan manusia?”
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• Ketua kelas memimpin peserta didik
untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamt pagi. Wei De Dong
Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk
saling memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan
lagu Wei De Dong Tian

,SHIVYHZP
• Guru membaca teks
• Guru bertanya:
- “Apakah fungsi mata?
- “Apakah fungsi telinga?”
- “Apakah fungsi mulut, kaki, tangan,?”
- “Bagaimana bila salah satu anggota
tubuh itu sakit?”
• Guru menjelaskan
• Semua anggota tubuh diciptakan Tian
untuk membantu manusia melakukan
kegiatan sehari-hari dengan lebih
muda dan lebih baik. Kita tidak boleh
malas menggunakan anggota tubuh
kita.Kita harus menggunakan anggota
tubuh untuk melakukan perbuatan baik.
Semua anggota tubuh harus dijaga dan
dirawat dengan baik.
• Guru mengingatkan:
- Cara menjaga mata agar tetap sehat
- Cara menjaga kaki dan tangan agar
tetap kuat
- Cara menjaga gigi agar tetap kuat,
dan seterusnya.
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Ice Breaking
• Guru menjelaskan aturan permainan.
• Guru meminta para peserta didik
berdiri berjajar.
• Guru akan menyebutkan nama
anggota badan.
• Para peserta didik segera menyentuh
anggota badan yang disebutkan
guru.

Kegiatan ini dilakukan berulangulang.
• Selanjutnya guru akan menyebutkan
nama anggota badan.
• Para peserta didik segera menyentuh
anggota badan milik teman
disamping kanannya.
• Bila ada yang salah melakukannya,
maka peserta didik diminta bernyanyi
atau menari (dibuat kesepakatan
bersama)

• Guru membaca teks
• Guru menjelaskan gambar 1
Tidak semua orang mempunyai
anggota tubuh lengkap. Kita
bersyukur kepada Tian atas
semua anggota tubuh kita.
Kita wajib membantu teman
atau saudara kita yang tidak
mempunyai anggota tubuh
dengan lengkap.
• Guru menjelaskan gambar 2.
Semua manusia mempunyai
perbedaan.
7LYILKHHUÄZPR
- Ada laki-laki ada perempuan
- Ada yang bertubuh tinggi ada
yang pendek
- Ada yang berkulit hitam ada
yang putih
- Ada yang berhidung mancung
ada yang tidak
- Ada yang bermata bulat ada
yang sipit.
7LYILKHHU)HUNZH
- Ada bangsa Indonesia,
Amerika, Jepang, India, dan
lain-lain.
7LYILKHHU(NHTH
- Ada yang beragama
Khonghucu, Islam,kristen,
Katolik,Hindu dan Budha.
• Walaupaun setiap orang
mempunyai perbedaan, tetapi
semua orang mempunyai
persamaan yaitu semua orang
ciptaan Tuhan, maka semua
orang harus saling menghormati.
• Guru membacakan ayat Sabda
Suci XII: 5
“....... Di empat penjuru lautan
semuanya saudara.”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru membaca ayat Sabda Suci
XII ; 1
• Guru mengulang membaca ayat
dengan menggunakan gerakan
tangan seperti contoh gambar.
• Guru mengajak peserta didik
mengulang membaca ayat
dengan gerakan tangan
hingga peserta didik dapat
menghafalnya.
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Sebutkan nama-nama angota tubuh yang kamu miliki!”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

        

,RZWSVYHZP

4V[P]HZP

• Guru bertanya ;
- “Apa gunanya telinga?”
- “Bagaimana menjaga telinga
agar tetap sehat?”
- “Apa gunanya mulut?”
- “Bagaimana menjaga mulut
agar tetap sehat?”

Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik memperhatikan gambar.
• Guru meminta peserta didik mencocokkan gambar dengan anggota tubuh
yang dipakai untuk aktivitas tersebut.
• Guru menjelaskan cara menyelesaikan tugas itu.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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AKTIVITAS 1
• Guru menunjuk peserta didik
untuk satu persatu maju ke
depan dan menyebutkan 3
perbuatan baik yang dapat
dilakukan dengan menggunakan
anggota badannya.


  

  
 

 
  
   

AKTIVITAS 2
• Guru menunjuk peserta didik
untuk menghafal ayat Sabda
Suci XII:1 dengan menggunakan
gerakan tangan.
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• Guru menyanyikan laguWei De
Dong Tian.
• Guru mengajak peserta didik
untuk mengulangi menyanyikan
lagu Wei De Dong Tian.
• Guru melatih peserta didik hingga
dapat menyanyikan lagu Wei De
Dong Tian dengan lancar.



2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru mengulang materi pelajaran11
• Guru memberi pertanyaan:
- “Apa saja nama-nama anggota tubuhmu?’
- “Bagaimana cara merawatnya?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Wei De Dong
Tian.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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+
Teri ma
Kasih
Tian

7,3(
1(9(5
3
Tian
Yang
Maha
Esa

7,3(
1(9(5

2

20

2.4 Membiasa
kan bersyu
kur dan
berterima
kasih
terha dap
pemberi
an yang
diterima.

2647,;,5:0
+(:(9

IX
3 JP

VIII
3 JP

HU

1HY

7LSH

1HT

7LY[

7LS
D. Terima
Kasih
Tian

7LS
D. Terima
Kasih
Tian

4(;,90
7,3(1(9(5

Peserta didik dapat
melakukan doa atau
sembahyang untuk
berterima kasih
kepada Tian.

Menjelaskan
perbuatan baik yang
dilakukan sebagai
bentuk terima kasih
kepada Tian.

-

-

Mengucapkan terima
kasih terhadap
pemberian yang
diterima.

-

2,.0(;(5
7,4),3(1(9(5

Menceritakan
perbuatan baik yang
dilakukan kepada
sesama manusia

(2;0=0;(:

Mewarna puzzles

(R\)PZH

(2<)0:(
(2;0=0;(:/(5@<

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 +

),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5

Menumbuhkan rasa terima
kasih kepada Tian dengan selalu
bersikap rendah hati.

2(9(2;,91<5A0

Menerapkan perbuatan baik
kepada sesama sebagai bentuk
terima kasih kepada Tian.

Pengetahuan

Melakukan sembahyang kepada
Tian untuk berterima kasih

Keterampilan

Menghargai segala bentuk
bantuan atau pemberian

Sikap

2(9(2;,91<5A0

7,503(0(5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan VIII & IX)

$ Kompetensi Inti
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
% Kompetensi Dasar
2.4 Membiasakan bersyukur dan berterima kasih terhadap pemberian yang diterima.
C. Tema Nasional: Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat mengucapkan terima kasih terhadap pemberian yang diterima.

*

Siswa dapat menjelaskan perbuatan baik yang dilakukan sebagai bentuk terima kasih
kepada Tian.

*

Siswa dapat melakukan doa atau sembahyang untuk berterima kasih kepada Tian.

*

Sikap: Menghargai segala bentuk bantuan atau pemberian

*

Keterampilan: Melakukan sembahyang kepada Tian untuk berterima kasih

*

Pengetahuan: Berbuat baik kepada sesama manusia sebagai bentuk terima kasih kita
kepada Tian.

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan rasa terima kasih kepada Tian dengan selalu bersikap rendah hati.
F. Strategi Pembelajaran: Report dan Cover Puzzles
G. Materi Ajar
Pelajaran 3 D. Terima Kasih Tian

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamt
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Wei De Dong Tian.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Apakah kalian pernah meminjam barang milik teman?”
- “Apa yang kamu katakan ketika mengembalikan barang itu?”
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• Guru membaca teks
• Guru meminta peserta didik
membaca teks.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar
• Guru bertanya;
• “Pernahkah kalian membantu
teman?” ceritakan.
• “Pernahkah kalian dibantu
teman?”
• “Apa yang kalian katakan setelah
menerima bantuan?”
• Guru menjelaskan:
Dalam kehidupan sehari hari kita selalu
berhubungan dengan orang lain.
Di sekolah kita berhubungan dengan
guru dan teman-teman sekolah.
Di rumah kita berhubungan dengan
keluarga dan tetangga.
Kadang-kadang kita membutuhkan
bantuan orang lain.Kita harus saling
membantu satu sama lain. Ucapkan
terima kasih atas bantuan dan
pemberian dari orang lain.

• Guru melanjutkan membaca teks.
• Guru menunjuk peserta didik untuk
membaca teks.
• Guru bertanya
- “Sebutkan beberapa ciptaan
Tian?”
- “Apa manfaat sayuran?
- “Apa manfaat air?”
- “Bagaimana kamu berterima
kasih?”
• Guru menjelaskan:
- Berbuat baik pada sesama.
- Selalu bersikap sopan, ramah
tama dan mau membantu orang
yang membutuhkan.
- Berbuat baik pada alam
- Tian menciptakan alam semesta
beserta isinya untuk kebaikan
manusia. Manusia wajib menjaga
kelestarian lingkungan.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru membaca teks.
• Guru meminta peserta didik
membaca teks
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang pernah
berdoa/ bersembahyang?”
- “Dimana kalian
melakukannya?”
Ceritakanlah.
• Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
menceritakan pengalaman
mereka waktu berdoa/
bersembahyang.
• Guru memberi contoh:
Ucapan terima kasih kepada
Tian dilakukan dengan berdoa
atau bersembahyang pada pagi
dan sore hari.
Berdoa dengan menggunakan
sikap baoxin bade.
Bersembahyang dengan
menggunakan 3 batang dupa
bergagang merah

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan:
- “Apa yang kamu lakukan untuk menyampaikan terimakasih kepada Tian?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah
Tuhan.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

*  #

  

   



4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya
- “Siapa yang tadi pagi berdoa?”
- “Siapa yang tadi pagi besembahyang?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik membuka buku pelajaran.
• Guru mengajak peserta didik memperhatikan puzzle.
• Guru menuliskan semua huruf yang ada di dalam puzzles di papan tulis
• Guru menjelaskan hanya huruf nabi kongzi yang diwarnai.
• Guru mengajak peserta didik memberi tanda lingkar pada huruf yang diwarna.
• Guru memberi waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikannya dengan rapi.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Guru bertanya
- “Perbuatan baik apa yang pernah kamu
lakukan kepada ibu?” ceritakanlah.
• Guru menunjuk peserta didik untuk
bercerita.
• Guru menulis jawaban peserta didik di
papan tulis dengan singkat.
• Guru melanjutkan pertanyaan
- “Siapa yang pernah membantu ayah?
Apa yang kamu lakukan?”
• Guru menunjuk peserta didik yang lain
untuk menceritakan (masing-masing
jawaban dibahas tersendiri)
• Guru meminta semua peserta didik
menuliskan perbuatan baik yang dapat
dilakukan di kolom yang sudah tersedia
seperti contoh yang dilakukan Guru.
• Guru meminta peserta didik menyebutkan
sikap yang ditunjukkan ketika mereka
berada di lingkungan tertentu.
• Guru meminta peserta didik menulis di
kolom yang sudah tersedia.
• Guru membahas jawaban peserta didik.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru
mengulang materi pelajaran12
• Guru memberi pertanyaan:
- “Bagaimana berterima kasih kepada
Tian?” Berikan contoh.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Wei De Dong
Tian.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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4

2

7,3(
1(9(5

Puji
Syukur

A.
Aku
Berdoa

20

7,3(
1(9
(5

4.1 Menyanyi kan
lagu-lagu
rohani yang
berkaitan
dengan
kebesaran
Tuhan, Nabi
Kongzi, dan
leluhur.

3.6 Menjelas kan
makna sikap
Delapan
Kebajikan
(bade)

2.1 Membiasa kan
berdoa pagisore, sebelum
makan dan
menjelang
tidur

2647,;,5
:0+(:(9

XII
3 JP

XI
3 JP

7LY[
1HT
7LSH
1HY
HU

Menyimak penjelasan
mengenai penggunaan sikap
bade

-

-

-

/(5@<

(2<)0:(
(2;0=0;(:/(5@<

Sembahyang Qingming

0IHKHO

Memimpin doa

(2;0=0;(:

xiao
Memahami arti dan menulis
(R\)PZH!
serta melafalkan dengan tepat
- Menyebutkan waktu
huruf xiao
berdoa
Menghafal dan menyanyi
- Memptaktek kan
lagu Damai di Dunia
sikap bade

Mengulang sikap dan makna
sikap bade

Memahami penjelasan guru
mengenai pentingnya berdoa
kepada Tian

-

7LS
A. Aku Berdoa

Mendemonstrasikan cara
berdoa sebelum makan dan
doa menjelang tidur

Mendemonstrasikan cara
berdoa pagi dan sore,

-

-

Mendengarkan penjelasan
guru tentang arti dari sikap
dan makna sikap bade

2,.0(;(57,4),3(1(9(5

7LS
A. Aku Berdoa

4(;,90
7,3(1(9(5

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 (

),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5

Bersikap satya dan
hormat kepada Tian
sebagai pencipta
umat manusia dan
kepada Nabi Kongzi
sebagai pembimbing
umat manusia

2(9(2;,91<5A0

Menerapkan sikap
baoxin bade dalam
berdoa

Pengetahuan

Dapat merangkai
kata-kata untuk
berdoa

Keterampilan

Menghayati kegiatan
berdoa sebagai rasa
berterima kasih

Sikap

7,503(0(5
2(9(2;,9
1<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XI & XII)

$ Kompetensi Inti
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
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.
% Kompetensi Dasar
2.2 Membiasakan berdoa pagi-sore, sebelum makan dan menjelang tidur
3.6 Menjelaskan makna sikap Delapan Kebajikan (bade)
4.1 Menyanyikan lagu-lagu rohani yang berkaitan dengan kebesaran Tuhan, Nabi Kongzi,
dan leluhur.
C. Tema Nasional: Benda ,Binatang, dan Tanaman di Sekitarku.
D. Tujuan Pembelajaran
* Siswa dapat menjelaskan arti dari sikap bade
* Siswa dapat mendemonstrasikan cara berdoa pagi dan sore,
* Siswa dapat mendemonstrasikan cara berdoa sebelum makan dan doa menjelang
tidur
* Siswa memahami penjelasan mengenai pentingnya berdoa kepada Tian
* Siswa menyimak penjelasan mengenai penggunaan sikap bade
* Siswa dapat memahami arti dan menulis serta melafalkan dengan tepat huruf xiao
* Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Damai di Dunia
* Sikap: Melakukan kegiatan berdoa sebagai rasa berterima kasih
* Keterampilan:Dapat merangkai kata-kata untuk berdoa
* Pengetahuan: Menerapkan sikap baoxin bade dalam berdoa
E. Karakter Junzi:
A. Bersikap satya dan hormat kepada Tian sebagai pencipta umat manusia dan kepada
Nabi Kongzi sebagai pembimbing umat manusia
F. Strategi Pembelajaran: Presentation dan Read & Retell
G. Materi Ajar
Pelajaran 4 A. Aku Berdoa
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamt
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Damai di Dunia

,RZWSVYHZP
-
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“Bagaimana berterima kasih kepada Tian?”
“Bagaimana sikap berdoa?”
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• Guru membaca teks
• Guru menunjuk peserta didik
membaca teks.
• Guru membimbing peserts didik
mempraktekkan sikap baoxin
bade
• Guru menjelaskan:
Ada 2 macam sikap ba de
Sikap baodaiji bade, (Telah
dipelajari di pelajaran 4)
Sikap baoxin bade, digunakan
untuk berdoa.
• Makna sikap bade
Aku selalu ingat, bahwa dengan
perantara ayah dan bunda,
Tian telah berkenan menjadikan
aku manusia. Manusia wajib
melaksanakan Delapan
Kebajikan.
• Delapan Kebajikan :
1. Berbakti
2. Rendah hati
3. Satya
4. Dapat Dipercaya
5. Susila
6. Menjunjung kebenaran/keadilan/
kewajiban
7. Suci hati
8. Tahu malu.

• Sikap bade melambangkan:
- Ibu jari kiri melambangkan ayah
- Ibu jari kanan melambangkan ibu.
- Kedua ibu jari yang dipertemukan akan membentuk huruf ren ( ), artinya
manusia.
- Delapan jari yang lain melambangkan Delapan kebakikan.
- Ksatuan genggaman melambangkan Tian
- Didekapkan pada dada melambangkan ‘selalu ingat’.
• Guru meminta peserta didik menghafalkan makna sikap baoxin bade dan
memahami lambang sikap baoxin bade.
• Guru menunjuk peserta didik untuk mempraktekkan sikap baoxin bade dan
menyebutkan makna sikap baoxin bade dengan benar.
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• Guru membaca teks.
• Guru menunjuk peserta didik membaca
teks.
• Guru bertanya:
- “Apakah setiap pagi kalian berdoa?”
- “Mengapa berdoa?”
- “Apa yang diucapkan dalam doa?”
- “Apa yang kalian lakukan sepanjang hari?”
• Guru menjelaskan
Kita berterima kasih kepada Tian karena
diberi kesempatan mulai pagi untuk dapat
melakukan aktivitas. Kita berharap semua
aktivitas (sebutkan) dapat berjalan dengan
lancar kita memohon bimbingan Tian.
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• Guru membaca teks
• Guru menunjuk peserta didik membaca teks.
• Guru bertanya:
- “Berapa kali sehari kita makan?’
- “Apa saja yang kita makan?’
- “Mengapa kita harus makan?”
- “Bagaimana kalau tidak ada makanan?
- “Siapakah yang menciptakan padi, ikan,
dan sayur mayur?”
• Guru menjelaskan:
Sampai menjadi makanan yang siap
dimakan, banyak proses yang harus dilalui.
- Tian menciptakan tanaman padi
- Padi ditanam oleh petani
- Petani menggiling padi menjadi beras
- Beras dibeli oleh ayah
- Beras dimasak oleh ibu menjadi nasi.
• Kita bersyukur kepada Tian untuk nasi dan
makanan lain yang tersedia.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Apa yang kamu lakukan untuk menyampaikan terima kasih kepada Tian?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Mulialah Tuhan
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Bagaimana sikap berdoa?”
- “Kapan saja kita berdoa?”
- “Mengapa kita berdoa?”

• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
ª Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Mulialah Tuhan

,SHIVYHZP
• Guru membaca teks.
• Guru menunjuk peserta didik membaca teks
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang menciptakan pesawat terbang?”
- “Siapakah yang menciptakan Mobil?”
- “Siapakah yang menciptakan alat-alat tulis?”
• Guru menjelaskan
Semua benda-benda tsb diciptakan/dihasilkan oleh manusia-manusia yang
pandai. Pandai karena mereka tekun belajar.
Manusia adalah makhluk ciptaan Tian yang paling sempurna.
Manusia dilengkapi dengan otak dan hati nurani. Dengan belajar, otak dapat
dipakai untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat, Dengan belajar, hati nurani
dapat dipakai untuk merasakan hal-hal baik.
Belajat dari guru di sekolah , orang tua, teman, dan dari pengalaman.
(guru memberikan contoh-contoh)
Belajar menjadikan kita pintar dan baik.
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• Guru membaca teks
• Guru meminta peserta didik
membaca teks
• Guru bertanya:
- “Apa yang kamu lakukan
dari pagi hingga malam?”
Ceritakanlah!
- Guru menulis kegiatan murid
di papan tulis.
• Guru menjelaskan
• Banyak sekali aktivitas yang
dilakukan sepanjang hari,
semuanya berjalan dengan lancar
dan baik, semuanya terjadi
karena Tian berkenan.
Kita bersyukur dengan melakukan
doa untuk berterima kasih
kepada Tian.
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• Guru meminta peserta didik
menyebutkan kapan saat mereka
berdoa,
• Guru meminta peserta didik
menjawab secara bergiliran.
• Guru meminta peserta didik
menuliskan jawaban ditempat
yang tersedia di buku.
• Guru menunjuk peserta didik
untuk mempraktekkan sikap
baoxin bade
• Guru meminta sisiwa
menyebutkan makna sikap baoxin
bade dengan benar.

(R[P]P[HZ
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Guru meunjuk peserta didik untuk
memimpin doa mengucapkan terima
kasih kepada Tian.

• Guru mengajak peserta didik
mengamati huruf hanzi xin
• Guru mengajarkan urutan
goresan.
• Guru meminta peserta didik
untuk menuliskannya dengan
benar.
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• Guru menyanyikan lagu Damai
di Dunia.
• Guru mengajak peserta didik
untuk mengulangi menyanyikan
lagu Damai di Dunia.
• Guru melatih peserta didik
hingga dapat menyanyikan lagu
Damai di Dunia dengan lancar.
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru mengulang materi pelajaran 13
• Guru memberi pertanyaan:
- “ Bagaimanakah sikap berdoa?”
- “ Apa makna sikap baoxin bade?’
- “ Kapan waktunya berdoa?”



• Guru mengingatkan ibadah yang
akan dilakukan dalam waktu dekat.
• Guru memberi sedikit penjelasan
mengenai sembahyang Qingming.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan
memimpin menyanyikan lagu Damai
di Dunia.
• Ketua kelas memimpin para peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi, “Terima
kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap
gongshou, “Terima kasih kembali”,
Wei De Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam
dengan bersikap yi, “Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk
saling memberi bai untuk berpisah.
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B.
Aku
Bersembahyang
Kepada Tian

7,3(1(9(5

Puji Syukur

7,3(
1(9(5

3

20

3.7 Menyebut
kan makna
sembahyang
dan doa

XIV
3 JP

XIII
3 JP
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Mengulang cara
menancapkan dupa


7LS
B. Aku
Bersembah
yang Kepada
Tian

Mempraktekkan cara
bersembah yang

Menyebutkan saatsaat bersembah yang
kepada Tian

Memahami
penjelasan guru cara
menancapkan dupa

Menjelaskan persiapan
yang dilakukan
sebelum sembahyang

Menyimak penjelasan
guru tentang makna
sembahyang.

2,.0(;(5
7,4),3(1(9(5

-

7LS
B. Aku
Bersembahyang Kepada Tian

4(;,90
7,3(1(9(5

(2;0=0;(:
- Memahami
penanggalan
Kongzi Li
- Mempraktek kan
sembah yang
kepada Tian

(R\)PZH
Meyebutkan waktu
bersem bahyang
kepada Tian

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 )

),5;<2;,:

1,50:;(.0/(5

Menumbuhkan rasa
syukur dan terima
kasih kepada Tian
sebagai pencipta
alam semesta dan
Seisinya.

2(9(2;,91<5A0

Mengetahui
saat-saat
bersembahyang
kepada Tian

Pengetahuan

Mengamati
kegiatan
bersembahyang
kepada Tian.

Keterampilan

Menjalankan
kewajiban
bersembahyang
kepada Tian
sebagai ungkapan
terima kasih

Sikap

7,503(0(5
2(9(2;,9
1<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XIII & XIV)

$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.7 Menyebutkan makna sembahyang dan doa
C. Tema Nasional: Benda, Binatang, dan Tanaman di Sekitarku.
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menjelaskan tentang makna sembahyang.

*

Siswa dapat menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum sembahyang

*

Siswa memahami penjelasan cara menancapkan dupa

*

Siswa dapat menyebutkan saat-saat bersembahyang kepada Tian

*

Sikap: Melakukan kewajiban bersembahyang kepada Tian sebagai ungkapan terima
kasih

*

Keterampilan: Bersembahyang kepada Tian.

*

Pengetahuan: Mengetahui saat-saat bersembahyang kepada Tian

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tian sebagai pencipta alam semesta
dan seisinya.
F. Strategi Pembelajaran: Presentation dan Flash Card/Visual
F. Materi Ajar
Pelajaran 4 B. Aku Bersembahyang kepada Tian
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamt
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Damai di Dunia

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Apakah kalian bersembahyang?”
- “Dimanakah kalian bersembahyang?”
- “Kepada siapakah kalian bersembahyang?”

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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,SHIVYHZP
• Guru membaca teks
• Guru mnunjuk peserta didik
membaca teks.
• Guru menjelaskan
Ungkapan syukur dan terima kasih
kepada Tian dapat disampaikan
dalam bentuk berdoa atau
bersembahyang.
Berdoa dilakukan dengan
menggunakan sikap baoxin bade.
Bersembahyang dilakukan dengan
menggunakan 3 batang dupa
bergagang merah.
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• Guru membaca teks
• Guru menunjuk peserta didk
membaca teks.
• Guru menjelaskan:
Macam-macam dupa
- Dupa bergagang hijau digunakan
untuk bersembahyang didepan
jenasah keluarga sendiri
- Dupa bergagang merah
digunakan untuk bersembahyang
pada Tian, Nabi, dan para Suci.
• Jumlah dupa
1. batang dupa digunakan untuk
segala upacara bersembahyang
2. batang dupa digunakan untuk
bersembahyang kepada leluhur
3. batang dupa digunakan untuk
bersembahyang kepada Tian,
Nabi, dan para suci.
• Cara mengangkat dupa
Dupa diangkat dari arah pusar ke
dahi sebanyak 3 kali.
• Cara menancapkan dupa
- Guru mempraktekkan cara
mengangkat dupa dan
menancapkan dupa kedalam Hio
lo yang sudah dipersiapkan.
- Guru menunjuk peserta didik untuk
mempraktekkan cara mengangkat
dan menancapkan dupa
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• Guru membaca teks
• Guru meminta peserta didik
membaca teks
• Guru menjelaskan
• Tempat bersembahyang kepada
Tian
Sembahyang dapat dilakukan
dirumah. Bila mempunyai meja
altar, sembahyang dilakukan
dihadapan meja altar. Bila
tidak mempunyai meja altar,
sembahyang dapat dilakukan
menghadap arah luar rumah.
Sembahyang dilakukan di Litang
atau kelenteng.
• Guru menunjukkan gambar
berbagai macam kelenteng.

   

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Mengapa kita bersembahyang kepada Tian?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Damai di
Dunia.- Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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(WLYZLWZP
• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.

4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Damai di Dunia.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “ Kepada siapakah kalian bersembahyang?”
- “ Bagaimana cara bersembahyang?”
- “ Kapan waktu untuk bersembahyang?”

,SHIVYHZP
• Guru menjelaskan waktu-waktu bersembahyang kepada Tian.
• Guru menjelaskan bahwa masing-masing upacara sembahyang mempunyai
sajian yang khusus.
- Sembahyang Duanyang menggunakan sajian zong zi atau ru zong
- Sembahyang Zhongqiu menggunakan sajian kue bulan (zhongqiu pia)
- Sembahyang Dongzhi menggunakan sajian ronde.
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Aku Bisa
   



• Guru bertanya kepada peserta didik kapan
waktu bersembahyang kepada Tian.
• Guru menunjuk peserta didik untuk
menjawab satu persatu.
• Guru meminta peserta didik menuliskan
jawaban di tempat yang tersedia di buku.
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• Guru menunjukkan selembar kalender harian
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• Guru meminta peserta
didik mempraktekkan
cara bersembahyang
kepada Tian.
• Guru memperhatikan
apakah peserta didik
mengangkat dan
menancapkan dupa
dengan benar.

tertanggal 1 atau 15 Kongzi Li.
• Guru menjelaskan cara melihat kalender
harian berdasarkan penanggalan umum dan
penanggalan Kongzi Li
• Guru memberi contoh cara menyelesaikan
lembar aktivitas.
• Guru meminta peserta didik mempersiapkan
selembar kalender harian yang telah dibawa
dan menempelkannya di buku.
• Guru meminta peserta didik mengisi kolom
yang tersedia berdasarkan kalender harian
mereka sendiri-sendiri.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru
mengulang materi pelajaran 4 B
• Guru bertanya :
- “Mengapa kalian bersembahyang
kepada Tian?”
- “Kapan waktu bersembahyang
kepada Tian?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Damai di Dunia.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De Dong
Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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*
Aku
Bersembahyang
kepada
Nabi
Kongzi

7,3(
1(9(5

Puji
Syukur

3
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Menyebut
kan
sembah
yang dan
berdoa
kepada
Tuhan,
Nabi, dan
leluhur

3.9 Mengemu
kakan nilai
nilai peng
hormatan
terhadap
Tuhan
dan Nabi
Kongzi,
dan leluhur
yang terda
pat dalam
lagu yang
dinyanyikan
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XVII
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XVI
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7LS
C. Aku
Bersembahyang kepada 
Nabi



Memahami penjelasan
guru tentang makna yang
terkandung dalam syair lagu
Rohani.

Menghafal dan menyanyi
lagu Terpujilah Namamu.

Memahami urutan kegiatan
ibadah di Lithang.

Memahami saat-saat
bersembahyang kepada Nabi
Kongzi

Mengamati gambar Muduo

Mendengarkan penjelasan
guru tentang arti Nabi Kongzi
sebagai Tianzhi muduo

2,.0(;(57,4),3(1(9(5


7LS
C. Aku
Bersembahyang kepada

Nabi

4(;,90
7,3(1(9(5

Mengikuti
kebaktian di
Lithang

(2;0=0;(:

Mewarnai
gambar Nabi
Kongzi

(R\)PZH
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(2;0=0;(:
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Menumbuhkan rasa
berterima kasih kepada Nabi
Kongzi sebagai pembimbing
umat manusia.

2(9(2;,91<5A0

Mengetahui saat-saat
berdoa kepada Nabi Kongzi.

Pengetahuan

Mengamati kegiatan ibadah
di Lithang dan dapat
mengikutinya dengan tekun.

Keterampilan

Beriman Nabi Kongzi
sebagai Muduo Tian.

Sikap

7,503(0(5
2(9(2;,91<5A0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XVI & XVII)

$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.8 Menyebutkan sembahyang dan berdoa kepadaTuhan, nabi, dan leluhur
3.9 Mengemukakan nilai nilai penghormatan terhadap Tuhan dan Nabi Kongzi, dan
leluhur yang terdapat dalam lagu yang dinyanyikan.
C. Tema Nasional: Peristiwa Alam
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menjelaskan arti Nabi Kongzi sebagai Tianzhi muduo

*

Siswa dapat menyebutkan saat-saat bersembahyang kepada Nabi Kongzi

*

Siswa dapat menyebutkan urutan kegiatan ibadah di Lithang.

*

Siswa dapat menghafal dan menyanyi lagu Terpujilah Namamu.

*

Siswa dapat memahami penjelasan guru tentang makna yang terkandung dalam syair
lagu Rohani.

*

Sikap: Beriman Nabi Kongzi sebagai Muduo Tian.

*

Keterampilan: Mengamati kegiatan ibadah di Lithang dan dapat mengikutinya dengan
tekun.

*

Pengetahuan: Mengetahui saat-saat berdoa kepada Nabi Kongzi.

E. Karakter Junzi:
Menumbuhkan rasa berterima kasih kepada Nabi Kongzi sebagai pembimbing umat
manusia.
F. Strategi Pembelajaran: Report dan Flash Card/Visual
G. Materi Ajar
Pelajaran 4 C. Aku Bersembahyang Kepada Nabi kongzi.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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• Ketua kelas memimpin peserta didik
untuk berdiri dan memberi salam sambil
bersikap yi, “Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei De Dong
Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan bersikap
yi,”Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling
memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman diikuti
oleh seluruh peserta didik.

4V[P]HZP

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya:
- “Mengapa kita
berterima kasih kepada
Nabi Kongzi?”
- “Bagaimana kita
berterima kasih kepada
Nabi Kongzi?”

Guru mengajak peserta didik menyanyikan
lagu Terpujilah Nama-Mu.

       
 
     


 



  




 

 
     

 
   
  
  

     !

    

  
 

  !"#$



128



   "   #

Buku Guru Kelas 1 SD Edisi Revisi

,SHIVYHZP
• Guru membaca teks
• Guru menunjuk peserta didik membaca
teks.
• Guru mengajak peserta didik
memperhatikan gambar.
• Guru bertanya:
- “Gambar apakah itu?”
• Guru menjelaskan:
Penjelasan Muduo
Muduo adalah genta yang terbuat dari
logam dengan pemukul yang terbuat dari
kayu.
Pada jaman dahulu, muduo dipergunakan
oleh raja-raja untuk memberikan
pengumuman kepada
Rakyat, misalnya bersembahyang kepada
Tian.
• Penjelasan Nabi Kongzi disebut Tianzhi
muduo.
Nabi Kongzi mengembara selama lebih
kurang 13 tahun dengan ditemani oleh
beberapa muridnya.
Selama mengembara, Nabi menyebarkan
ajaran-ajaran Nya.. Ajarannya bergema
ke seluruh dunia untuk menyadarkan
manusia mengikuti jalan Suci Tian.
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• Guru membaca teks.
• Guru meminta peserta didik
membaca teks.
• Guru bertanya:
- “Pernahkah kalian ke Lithang?”
- “Kapan kalian ke Lithang?”
- “Apa yang dilakukan di Lithang?”
- “Apa yang terdapat di Lithang?”
- “Mengapa bersembahyang
kepada Nabi?”
• Guru menjelaskan
Sebagai umat beragama Khonghucu,
kita beribadah di Lithang, Kita
bersembahyang kepada Tian dan
Nabi Kongzi. Di Lithang kita juga
mendengarkan Khotbah uraian dari
ajaran-ajaran Nabi.
• Guru bertanya:
“Sebutkan apa ajaran Nabi yang
kamu kenal?”
• Guru menyebutkan waktu
bersembahyang kepada Nabi
Kongzi.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
• Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Mengapa kita bersembahyang kepada Nabi Kongzi?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Damai di
Dunia.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”.
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah

*H[H[HU 7LYZPHWHU .\Y\
• Guru membawa gambar Muduo.
• Guru membawa berbagai jenis lonceng.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei
De Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.
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4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Damai di Dunia

2VUÄYTHZP
• Guru bertanya;
- “Siapakah pembimbing umat manusia?”
- “Siapakah teladan hidup kita?”
- “Sikap apa yang diteladankan Nabi Kongzi?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru meminta peserta didik memperhatikan gambar.
• Guru menceritakan peristiwa di dalam gambar.
• Guru meminta peserta didik mewarnai gambar dengan rapi.
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• Guru mengingatkan sikap anak
berbakti di Lithang.
• Guru memberi tahu lokasi- lokasi
Lithang di kota ini.
• Guru menceritakan tentang susunan
meja altar Nabi Kongzi.
• Guru menunjukkan gambar-gambar
Lithang.
• Guru menunjukkan gambar-gambar
meja altar sembahyang kepada
Nabi Kongzi.
• Guru telah mempersiapkan aktivitas
ini sejak jauh hari. (berhubungan
dengan ijin sekolah, proses
mempersiapkan alat transportasi
untuk para peserta didik).
• Guru mengajak peserta didik
mengikuti kebaktian di Lithang
bersama-sama. (Bila waktu tidak
memungkinkan, guru memberi
tugas kepada peserta didik untuk
melakukannya sendiri- sendiri).
• Guru meminta peserta didik
menyelesaikan tugas dengan benar.

• Guru menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.
• Guru mengajak peserta didik untuk
mengulangi menyanyikan lagu
Terpujilah Namamu.
• Guru melatih peserta didik hingga
dapat menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.dengan lancar.
• Guru mnjelaskan makna yang
terkandung dalam syair lagu
Terpujilah Namamu.
• Kita menghormati dan memuliakan
Nabi Kongzi yang telah memberikan
ajaran-ajarannya kepada segenap
umat manusia.

 0  0

0 %0   0 
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2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk
bertanya.
• Dengan menggunakan bagan
Guru mengulang materi
pelajaran 4 C.
• Guru bertanya :
- “Mengapa kalian
bersembahyang kepada
Tian?”
- “Kapan waktu
bersembahyang kepada
Nabi Kongzi?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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+
Aku
Bersembahyang
Kepada Leluhur

7,3(1(9(5

Puji Syukur

7,3(
1(9(5

3

20

3.4 Menyebut
kan sembah
yang dan
berdoa
kepada
Tuhan, Nabi,
dan Leluhur.

XIX
3 JP

XVIII
3 JP

2647,;,5:0 7LY[
+(:(9
1HT
7LSH
1HY
HU

Menyanyi lagu
Terpujilah NamaMu

-

Memahami letak
perlengkapan
sembahyang di meja
altar.
Menyanyi lagu
Terpujilah NamaMu





Memahami jenis
perlengkapan
sembahyang

Mengulang saat-saat
sembahyang kepada
leluhur

Menyimak penjelasa
guru tentang saat-saat
sembahyang kepada
leluhur.

-


7LS
D. Aku
Bersembahyang Kepada 
Lelugur

Menyebutkan namanama perleng kapan
sembahyang

Memahami tujuan
bersembahyang
kepada leluhur.

Mendengar penjelasan
guru tentang
keberadaan leluhur.

2,.0(;(5
7,4),3(1(9(5

-

7LS
D. Aku
Bersembahyang Kepada Lelugur

4(;,90
7,3(1(9(5

Memahami cara
mengatur meja
sembahyang.

Pengetahuan

Mengamati
letak dan fungsi
perleng kapan
sembahayang.

Keterampilan

Menghargai
jasa-jasa Leluhur
dengan cara
bersembahyang.

Sikap

7,503(0(5
2(9(2;,9
1<5A0

(R\)PZH
2(9(2;,91<5A0
Menybutkan namanama perlengkapan Bersembahyang
sembahyang
kepada leluhur
sebagai sikap
(2;0=0;(:
melanjutkan laku
-Menentukan
bakti.
perlengkapan
sembahyang dan
1,50:;(.0/(5
letak perlengkap
),5;<2;,:
an sembahyang di
meja altar leluhur
IIHKHO!
Sembahyang
Duanyang

(2<)0:(
(2;0=0;(:
/(5@<

9,5*(5( 7,4),3(1(9(5 7,3(1(9(5 +

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata Pelajatan

: Pendidikan Agama Khonghucu

Kelas/ Semester

: 1/ 1

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan XVIII & XIX)

$ Kompetensi Inti
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
% Kompetensi Dasar
3.8 Menyebutkan sembahyang dan berdoa kepadaTuhan, Nabi, dan leluhur.
C. Tema Nasional: Peristiwa Alam
D. Tujuan Pembelajaran
*

Siswa dapat menjelaskan keberadaan leluhur.

*

Siswa memahami tujuan bersembahyang kepada leluhur.

*

Siswa dapat menyebutkan nama-nama perlengkapan sembahyang

*

Siswa dapat menyebutkan saat-saat sembahyang kepada leluhur.

*

Sikap: Menghargai jasa-jasa Leluhur dengan cara bersembahyang.

*

Keterampilan: Mengamati letak dan fungsi perlengkapan sembahyang,

*

Pengetahuan: Memahami cara mengatur meja sembahyang keada leluhur.

E. Karakter Junzi:
Mengembangkan sikap hormat sebagai bentuk kelanjutan laku bakti. dengan bersembahyang
kepada leluhur.
F. Strategi Pembelajaran: Identifikasi dan Environment/ Service Learning
G. Materi Ajar
Pelajaran 4 D. Aku Bersembahyang Kepada Leluhur.
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• Ketua kelas memimpin peserta didik
untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Selamat pagi
Guru!”
• Guru membalas dengan bersikap
gongshou, “Selamat pagi. Wei De
Dong Tian anak-anak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk
saling memberi bai.
• Guru memimpin doa pembuka dan
membaca Delapan Pengakuan Iman
diikuti oleh seluruh peserta didik.

,RZWSVYHZP

4V[P]HZP

-

Guru mengajak peserta didik menyanyikan
lagu Terpujilah Namamu

-

“Apakah kalian mempunyai
kakek atau nenek?”
“Mereka berada di mana?”
“Bagaimana berlaku hormat
kepada mereka?”


  

 

  
   
    
      

    

 

  

 


 

 

  
  

    



 



 

 

 

,SHIVYHZP
• Guru membaca teks.
• Guru meminta peserta didik membaca
teks.
• Guru bertanya:
- “Siapakah yang kakek atau neneknya
sudah meninggal?”
- “Penahkah kalian mengunjungi
makamnya?”
- “Kapan kalian mengunjungi makam
mereka?”
- “Apa yang kalian lakukan di
makam?”
- “Apakah kalian masih mengingat
mereka semasa hidupnya?”
• Guru menjelaskan:
• Semua orang pasti meninggal dunia,
tetapi tidak ada yang tahu kapan akan
meninggal dunia. Penyebab orang
meninggal dunia adalah karena sakit,
kecelakaan atau usia lanjut.
• Kita wajib bersembahyang kepada
leluhur karena tanpa leluhur, kita tiada.
Kita bersembahyang kepada leluhur
untuk mendoakan kedamaian arwah
mereka di kemuliaan Tian.

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
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Guru melanjutkan membaca teks.
Peserta didik mengulang membaca teks.
Guru bertanya:
- Apakah ada meja sembahyang leluhur di rumahmu?”
- Bila ada, “Apakah kalian bersembahyang kepada leluhur?”
Guru menjelaskan:
- Bersembahyang kepada leluhur dilakukan di depan altar leluhur.
- Bersembahyang kepada leluhur menggunakan 2 batang dupa
bergagang merah.
Guru bercerita tentang peringatan Qingming
Guru bertanya seputar cerita Qingming.

2VUÄYTHZP
•
•

Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.
Guru mengulang materi dengan memberi pertanyaan
- “Kapankah waktu bersembahyang kepada leluhur?”

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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• Ketua kelas memimpin peserta
didik untuk berdiri dan memberi
salam sambil bersikap yi,
“Selamat pagi Guru!”
• Guru membalas dengan
bersikap gongshou, “Selamat
pagi. Wei De Dong Tian anakanak.”
• Peserta didik menjawab dengan
bersikap yi,”Xian You Yi De,
Guru.”
• Guru menjawab,”Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik
untuk saling memberi bai
• Guru memimpin doa pembuka
dan membaca Delapan
Pengakuan Iman diikuti oleh
seluruh peserta didik.



4V[P]HZP
Guru mengajak peserta didik
menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.

,RZWSVYHZP
• Guru bertanya;
- “Apakah terdapat meja
sembahyang di rumahmu?”
- “Apa saja yang terdapat di altar
meja sembahyang?”
- “Tahukah kamu nama-nama
perlengkapan sembahyang?”

,SHIVYHZP
Aku Bisa
• Guru mengajak peserta didik memperhatikan gambar di buku.
• Guru menanyakan nama-nama perlengkapan sembahyang yang ada di buku
• Guru meminta peserta didik mencocokkan dengan gambar yang sesuai.
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“Pernahkah kalian melihat
orang tua kalian mengatur meja
sembahyang untuk leluhur?”
“Perlengkapan sembahyang apa
saja yang ada di meja altar?’
“Sajian apa saja yang ada di meja
altar?”
Guru meminta peserta didik untuk
menjawab.
Guru mencatat jawaban peserta
didik di papan tulis.
Guru meminta masing-masing
peserta didik untuk menuliskan
jawaban sesuai pengamatan
mereka di buku.

(2;0=0;(: 
-

Guru meminta peserta didik
menuliskan nama-nama
perlengkapan sembahyang pada
posisi yang tepat di gambar meja
altar.

2VUÄYTHZP
• Guru memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya.
• Dengan menggunakan bagan Guru
mengulang materi pelajaran 16
• Guru memberi pertanyaan:
- “Kapan saat bersembahayng
kepada leluhur?”
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• Guru mengingatkan ibadah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
• Guru bercerita tentang peringatan Duanyang.

7LU\[\W
• Guru memimpin doa penutup dan memimpin menyanyikan lagu Terpujilah
Namamu.
• Ketua kelas memimpin para peserta didik untuk berdiri dan memberi salam
sambil bersikap yi, “Terima kasih Guru”
• Guru membalas dan bersikap gongshou, “Terima kasih kembali”, Wei De
Dong Tian,anak-anak.”
• Peserta didik membalas salam dengan bersikap yi, “Xian You Yi De, Guru.”
• Guru menjawab, “Shanzai.”
• Guru mengajak peserta didik untuk saling memberi bai untuk berpisah.
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