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Kata Pengantar
Namo Buddhaya
Buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk Sekolah Dasar
dibuat sebagai panduan bagi guru dan peserta didik beragama Buddha
untuk mempermudah pemahaman tentang agama Buddha sehingga
akan memudahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari
baik di sekolah maupun di rumah. Penyusunan buku Pendidikan Agama
Buddha dan Budi Pekerti sudah diselaraskan dengan silabus sesuai
Kurikulum 2013.
Materi yang tertuang dalam buku ini relevan dengan kompetensi
yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia
peserta didik. Buku ini juga selain memuat materi juga memuat sistem
penilaian beserta hasil yang diharapkan. Buku ini diharapkan akan
bisa menggambarkan pembentukan proses pembelajaran dari hal yang
bersifat faktual, konseptual, dan aktivitas peserta didik sehingga yang
tadinya harus diberi tahu akan menjadi peserta didik yang tahu.
Para penulis yang semuanya guru Pendidikan Agama Buddha yang
memiliki kompetensi yang cukup akan menyajikan materi ini dengan
bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan usianya
masing-masing. Buku ini yang walaupun disusun dengan penuh
konsentrasi dan tanggung jawab tentu masih jauh dari kata sempurna.
Seperti kata pepatah “Tiada gading yang tidak retak”. Untuk itu segala
saran dan kritik membangun akan kami terima dengan senang hati.
Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi yang menggunakannya.
Sadhu-Sadhu-Sadhu.
									
Tim Penulis
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Pelajaran I

Semangat Belajar Pangeran
Siddharta
Tahukah Kamu
Siddharta adalah anak seorang raja besar. Bukan hanya
pandai dalam pelajaran di sekolah, Ia juga pandai dalam
bergaul dan berlatih ilmu bela diri. Walaupun putra
seorang raja. Dia sangat santun dan hormat kepada siapa
saja, sehingga Ia disenangi oleh teman-teman-Nya.
Bukan karena Pangeran Siddharta putra seorang raja
sehingga pandai, anak yang miskin pun bisa pandai jika
mau belajar dengan gigih. Kepandaian bukan milik orang
yang kaya saja, tetapi anak orang miskin pun bisa pandai.

Kegiatan Belajar 1
Kepandaian Pangeran Siddharta
Doa Pembuka Belajar.
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Terpujilah Triratna
Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi
anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya
terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia
Sadhu sadhu sadhu.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

1

Duduk Hening
Ayo kita duduk hening.
Duduklah dengan santai, mata
terpejam, kita sadari napas,
katakan dalam hati:
“Napas masuk ... aku tahu.”
“Napas keluar ... aku tenang.”
“Napas masuk ... aku tenang.”
“Napas keluar ... aku bahagia.”

Untuk memahami pesan, arti, dan maknanya, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi.
Dilanjutkan berlatih memecahkan masalah, latihan mengerjakan
soal, dan belajar bernyanyi. Jangan lupa untuk berkomunikasi
dengan orang tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana kisahnya?
Mari pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo Mengamati!
Amati gambar, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini
dengan cermat.

Sumber: http://family.fimela.com/anak/
cerdas-aktif/

Amati Gambar 1.1 dengan
cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ................................................
2. ...............................................
3. ...............................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................?
2. .............................................?
3. ..............................................?

Gambar 1.1 Anak ingin jadi sarjana

Ketika kamu ditanya, apakah cita-citamu? Pasti jawabnya “ingin
menjadi anak yang pintar”.
Ada yang ingin menjadi dokter, guru, sarjana, dan lain sebagainya.
Kamu bisa pandai dan pintar karena tekun dan rajin belajar. Kamu
bisa mencontoh kisah nyata tentang anak yang cerdas walaupun
berasal dari keluarga miskin. Ayo simak dan cermati kisah ini!
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Ayo amati cuplikan kisah berikut ini dengan saksama.

Anak Miskin yang Cerdas
Ben Carson adalah seorang
anak yang dibesarkan dalam
kemiskinan. Ibunya bernama
Sonya. Ketika dia masih SD,
dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar.
Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Ben mengalami kesulitan
belajar saat SD. Nilai-nilainya
selalu jelek. Teman-teman
menjulukinya “anak bodoh”
dan julukan lainnya yang me
nyakitkan. Ben sebenarnya
tidak bodoh. Dia harus mem
bantu ibunya hingga larut
malam. Akibatnya, Ben
Sumber: www.timetoast.com
Gambar 1.2 Ben Carson pada
sering mengantuk dan sulit
waktu kecil
berkonsentrasi. Ia tampak
sebagai anak bodoh karena nilainya selalu jelek.
Semangat Ben pun timbul. Ia tidak ingin dijuluki anak bodoh
terus-menerus. Dengan semangat membaja, dan atas bantuan
ibunya, Ben setiap minggu diwajibkan membuat ringkasan dari
buku perpustakaan. Hasilnya dibacakan kepada ibunya. Akhirnya,
Ben berhasil memperbaiki nilai-nilainya menjadi lebih baik.
Sejak saat itu, Ben terus bersemangat belajar tak kenal lelah.
Semua mata pelajaran ia pelajari dan dikuasai dengan baik.
Ben bercita-cita menjadi seorang dokter. Setelah lulus dari
SMA, ia pun melanjutkan ke Universitas. Ben lulus menjadi
dokter bedah syaraf dengan nilai sempurna. Kini Ben menjadi
orang yang sangat berbeda. Jika dahulu ia dijuluki anak paling
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bodoh di sekolah, kini ia adalah seorang dokter bedah syaraf
terkenal. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri
diraih. Ben sering tampil sebagai pembicara pada seminarseminar kedokteran di seluruh dunia. Pada usia 32 tahun, Ben
menjadi direktur Rumah Sakit Bedah Syaraf Pediatric.
(Disadur dengan perubahan dari kisah yang diceritakan oleh
Agung Soni dalam Kompasiana.com Denpasar, 06 Desember
2011)

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Pemecahan Masalah
Carson adalah anak yang dikenal pandai di kelasnya.
Belakangan ini ia menjadi pendiam dan nilai prestasinya
menurun. Dia tidak pernah membaca buku pelajaran karena
sibuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Ia terlihat
pasif, suka murung, dan juga sering tidak masuk sekolah. Suatu
ketika, orang tuanya mengetahui kalau anaknya sering tidak
masuk sekolah, sehingga nilainya turun drastis. Carson ingin
sekali seperti teman-temannya. Hidupnya hanya untuk belajar,
sekolah, dan bermain. Setiap ulangan, selalu nilainya buruk.
Carson ingin pintar dan menjadi juara di kelasnya. Di
sekolah akan diadakan lomba matematika. Carson ingin
sekali mengikuti lomba tersebut, tetapi guru dan temantemannya meragukan kemampuan Carson. Bantulah Carson
bagaimana caranya agar guru dan teman-teman memercayai
kemampuannya sehingga Carson dapat ikut lomba. Diskusikan
bersama teman kelompokmu.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Mengapa Carson harus bekerja?
2. Apakah orang tua Carson mengetahui apa yang dilakukan
anaknya?
3. Apa yang dilakukan Carson setelah pulang sekolah?
4. Apa yang dapat diraih jika seseorang melakukan tugasnya
dengan serius?
5. Apa prestasi yang diraih oleh Carson?
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Ajaran Buddha
Simaklah wacana berikut ini dengan cermat!

Kepandaian Pangeran Siddharta

Sumber: Dokumen Penulis
Gambar: 1.3 Siddharta
menghormati guru

Amati Gambar 1.1 dengan
cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................
2. .............................................
3. ..............................................
Pertanyaanku:
1. .............................................?
2. .............................................?
3. .............................................?

Pangeran Siddharta adalah seorang anak yang pandai dan
bersifat mulia.
Dalam hal ilmu pengetahuan, Dia sangat cerdas.
Dalam hal keterampilan, Dia selalu yang terbaik.
Dalam hal perilaku, Dia memiliki sikap yang sangat mulia.
Guru-Nya sangat mengagumi kepandaian, keterampilan,
dan sikap Pangeran Siddharta.
Karena sangat kagum, guru-Nya menghormati dan bersujud
kepada Pangeran Siddharta.
Bahkan, para guru-Nya mengakui kecerdasan Pangeran
Siddharta.
Dengan kerendahan hati dan hormatnya, gurunya berkata,
“Bukan Aku, tetapi engkaulah yang pantas menjadi guru.
Terimalah hormat-Ku”.
Kepandaian yang dimiliki Pangeran Siddharta antara lain,
ilmu alam, matematika, ilmu agama, bahasa, tata negara, dan
sastra.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Ayo, Berlatih
A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang merupakan jawaban
paling tepat!
1. Pada waktu sekolah, Ben Carson dijuluki anak yang ....
a. pandai 						c. bodoh
b. sombong 					d. malas
2. Nama ibu Ben Carson adalah ....
a. Sonny 						c. Gotami
b. Sonya 						d. Minanti
3. Salah satu kepandaian Pangeran Siddharta saat belajar
adalah ....
a. bertanya 					c. menari
b. bercanda 					d. bernyanyi
4. Pengalaman hidup Ben Carson yang perlu ditiru adalah ....
a. kesombongan				c. keterampilannya
b. kegigihan					d. pengetahuannya
5. Ben adalah anak dari keluarga golongan ....
a. kaya raya 					
c. rakyat jelata
b. bangsawan 					d. menengah
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik
dan benar!
1. Bagaimana kecerdasan Pangeran Siddharta?
2. Apa yang membedakan antara Carson dan Pangeran
Siddharta?
3. Bagaimana sikap Pangeran Siddharta terhadap guru-Nya?
4. Apakah Pangeran Siddharta tekun saat belajar?
5. Apa yang dilakukan guru-Nya dengan kepandaian Pangeran
Siddharta?
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Ajaklah orang tuamu untuk mengajarkanmu bercerita anak
miskin yang cerdas.

Mari Bermain
Menemukan Pesan Rahasia
Ikutilah instruksi di bawah ini dan buatlah kalimat dari kata-kata
di dalam kotak.
Angka 1, 2, 3, dan seterusnya menunjukkan jumlah langkah yang
harus kamu lakukan dan huruf L, R, U, dan D menunjukkan arah ke
mana kamu harus melangkah.
L = Kiri, R = Kanan, U = Atas, dan D = Bawah
terbaik

bersekolah

dan

senang

selalu

mulia

sikapnya

keterampilannya

dan

Ia

sangat

semua

teman

Guru

sayang

orang

kelasnya

Pengetahuannya

di

luas

Pangeran

Start

menonjol

Siddharta

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Pangeran3R5U2L.2D1R3D1U2L.1R2R,3U3L
1U,2R1D1L.2D,1L,1U3R1D1L.
Kalimatnya adalah: .................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Ayo, Belajar Dhammapada
Sace labetha nipakaṁ sāhayaṁ
saddhiṁ caraṁ sādhuvihāri dhīraṁ
abhinhuyya sabbāni parissayāni
careyya rena’ ttaman satīmā

Artinya:
Apabila engkau dapat menemukan seorang sahabat yang
berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, hendaknya engkau
berjalan bersamanya dengan senang hati ....
Dhammapada 326

Doa Penutup Belajar
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Terpujilah Triratna
Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku
belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan
kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku
dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadhu sadhu sadhu.
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Kegiatan Belajar 2
Pangeran Siddharta Bersekolah
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (lihat hal. 1
dan 2).
Berikut ini adalah kisah Pangeran Siddharta bersekolah.
Sekolah sangat penting demi masa depan. Dengan bersekolah, masa
depan menjadi cerah. Pangeran Siddharta bersekolah dengan cara
memanggil guru ke istana. Dalam topik ini, kamu akan mempelajari
masa-masa bersekolah Pangeran Siddharta. Setelah mempelajari
topik ini, diharapkan kamu dapat mengetahui berbagai kecerdasan
yang dimiliki Pangeran Siddharta. Keteladanan Pangeran Siddharta
dalam belajar perlu ditiru, sehingga kamu menjadi anak yang
terampil dalam berpikir dan belajar seperti Pangeran Siddharta.
Apa dan bagaimana kisahnya?
Mari pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amati gambar, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini
dengan cermat.

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Gambar 1.4 berpamitan pergi ke
sekolah

Gambar 1.5 Peserta didik dan guru
saling menyapa

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Amati Gambar 1.1 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ................................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?

Ayo, Mengamati!
Simaklah wacana berikut ini dengan cermat!

Pangeran Siddharta Bersekolah
Pangeran Siddharta
anak yang periang, sama
seperti anak-anak zaman
sekarang. Pangeran
Siddharta juga bersekolah
menuntut ilmu. Pada
usia 8 tahun, Pangeran
Siddharta bersekolah.
Pangeran Siddharta tidak
bersekolah di sekolah
Sumber: Dokumen Kemdikbud
formal. Dia bersekolah
Gambar 1.6 Pangeran Siddharta
di sekolah nonformal.
sedang bersekolah
Pangeran Siddharta ber
sekolah di taman istana kerajaan. Guru-Nya diundang untuk
mengajar Pangeran Siddharta. Ia bernama Wiswamitra. Ia
terkenal ahli dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan
keterampilan.
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Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap
Pangeran Siddharta
Pada usia 12 tahun, Pangeran Siddharta telah menguasai
berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikuasai
Pangeran Siddharta antara lain:
1. Taktik perang
2. Sejarah
3. Bahasa dan Sastra
4. Ilmu Hitung atau Matematika
5. Ilmu meramu obat-obatan
6. Ilmu Logika
7. Pendidikan Agama
8. Kitab Veda

Keterampilan Pangeran Siddharta
Bukan saja pengetahuan yang dikuasai Pangeran Siddharta.
Dia juga memiliki berbagai keterampilan yang terbaik di
usianya.
Keterampilan-keterampilan yang dimiliki di antaranya:
1. Mengamati keadaan
2. Bermeditasi
3. Memanah
4. Memainkan pedang
5. Berkuda

Sikap Mulia Pangeran Siddharta
Keunggulan yang tidak terbantahkan dari Pangeran Siddharta
adalah sikap-Nya. Pangeran Siddharta memiliki sikap mulia
yang patut dipuji. Sikap-sikap itu terbagi dalam dua hal, yaitu
sikap spiritual dan sikap sosial.
Sikap spiritual Pangeran Siddharta yang patut kita contoh
adalah: rajin beribadah, bermeditasi, sabar, penuh cinta dan
kasih sayang, serta bijaksana.
Sikap sosial Pangeran Siddharta juga patut kita tiru, yaitu:
disiplin, suka menolong, toleransi, rendah hati, dan bertanggung
jawab.
Tentu masih banyak sikap mulia Pangeran Siddharta yang
lain. Sikap-sikap mulia tersebut adalah yang perlu kita ketahui
untuk dicontoh.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk men
jawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1.
2.
3.
4.

Apa artinya sifat mulia?
Apa saja sifat mulia Pangeran Siddharta?
Tuliskan ilmu pengetahuan yang dimiliki Pangeran Siddharta!
Bagaimana langkah-langkah kamu agar memiliki
pengetahuan yang luas seperti Pangeran Siddharta?
5. Bagaimana pendapatmu jika orang memiliki sedikit
pengetahuan?
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Ayo, Menulis
Ceritakan kembali kisah “Pangeran Siddharta Bersekolah” di atas
secara tertulis. Gunakan bahasamu sendiri. Kemudian baca dengan
lantang di depan kelas.

Ayo, Belajar Dhammapada
Akkodhena jine kodhaṁ
asādhuṁ sādhunā jine,
jine kadariyaṁ dānena
saccenā alīkavādinaṁ.
Artinya:
Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan
kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan ke
murahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran.
Dhammapada 223

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.”
(lihat halaman 10)

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar membuat jadwal kegiatan
belajar.

Membuat Rencana Kegiatan Belajar Harian
Tulislah apa yang harus kamu lakukan agar pandai, terampil, dan
bersifat mulia seperti Pangeran Siddharta.
Aku ingin seperti Pangeran Siddharta. Maka, aku akan membuat
rencana kegiatan belajar harian sebagai berikut.
No

Kegiatan Harian

Waktu

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.

Kecakapan Hidup
Baca dan simaklah cerita berikut ini dengan saksama.

Mengutamakan Belajar
Hari Minggu sepulang dari vihara, Anto, Bobi, dan Alan
bermain game di warnet. Mereka selalu bermain bersama.
Setelah satu jam bermain, Bobi pun berhenti bermain dan
berseru, “Teman-teman, kita sudah satu jam bermain. Sekarang
waktunya kita pulang!”
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Anto bertanya, “Lho, kenapa, Bob. Ini ‘kan hari Minggu?”
Alan menambahkan, “Iya Bob, lagi pula kita sudah ke vihara.
Kita masih banyak waktu bermain, ini ‘kan belum sore benar!”
Bobi menjawab, “Teman-teman, kita harus pulang dan
istirahat, agar malam nanti kita tidak terlalu lelah. Jadi, kita
dapat belajar dan mengerjakan PR.”
Alan menjawab, “Iya, ya. Kalau dipikir-pikir, kamu benar
juga, Bob, kita besok harus pergi ke sekolah.”
Anto menambahkan, “Iya, betul kamu, Alan. Besok hari
Senin, kita akan upacara bendera. Kita bertiga menjadi petugas
upacara. Kita harus cukup istirahat.”
“Alan, Anto kamu benar sekali. Lagi pula, kita harus banyak
belajar agar kita menjadi anak yang pandai seperti Pangeran
Siddharta. Sekarang, kita pulang teman-teman,” kata Bobi.
Alan dan Anto pun setuju dan berkata, “Iya, benar juga, ayo
kita pulang dan siap-siap untuk belajar, besok kita bermain lagi.”
Bobi, Anto, dan Alan pun pulang ke rumah masing-masing.

Lembar Kerja
Nama
: ...................... .		
Kelas		
: .......................
Hari/Tanggal : .......................
Pertanyaan:
1. Apa yang sedang dilakukan Bobi, Alan, dan Anto?
2. Apa pendapatmu tentang Bobi, Alan, dan Anto?
3. Mengapa mereka bermain di warnet?
4. Mengapa Bobi mengajak Alan dan Anto pulang?
5. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Bobi yang
mengajak pulang temannya?
6. Bagaimana cara kamu mengatur waktu bermain dan
belajar?

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Kegiatan Belajar 3
Perdebatan tentang Angsa
Doa Pembuka Belajar.
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (lihat hal. 1
dan 2)
Berikut ini adalah kisah perdebatan tentang angsa.
Pangeran Siddharta sangat peduli terhadap kehidupan. Dia sangat
sayang dan suka menolong makhluk lain yang menderita. Karena
Beliau memiliki sifat welas asih, bintang pun merasa nyaman jika di
dekatnya. Bahkan, mereka bersahabat dengan Pangeran. Sahabatsahabat-Nya antara lain, kelinci, tupai, rusa, burung, kuda, kera, dan
masih banyak lagi. Pangeran Siddharta pernah menolong burung
belibis yang dipanah oleh Dewadata dan berhasil melepaskan di
alam bebas.
Untuk memahami arti dan maknanya, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, bermain, dan berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana peristiwanya?
Mari pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amati gambar, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini
dengan cermat.
Amati Gambar 1.7., 1.8. dan
1.9. dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!

Sumber: Dokumen Mujianto

Gambar 1.7 Melepas kura-kura

Pendapatku:
1. ................................................
2. ...............................................
3. ...............................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................?
2. ..............................................?
3. ..............................................?

Menyelamatkan Angsa
Suatu hari, Pangeran
Siddharta sedang bermain
dengan teman-teman-Nya
di taman istana. Salah satu
dari mereka adalah saudara
sepupunya yang bernama
Dewadatta. Ketika mereka
sedang bermain, Pangeran
Dewadatta membidik seekor
angsa dengan panahnya.
Angsa tersebut terjatuh
dengan anak panah
menancap di tubuhnya.

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Gambar 1.8 Pangeran Siddharta
membebaskan belibis.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Pangeran Siddharta segera berlari menuju angsa yang
sedang kesakitan. Dia segera menolong angsa tersebut. Dia
mencabut panah yang menancap pada tubuh angsa.
Kemudian, Pangeran
menggendongnya dengan
penuh kasih sayang. Dia
pun mengobati luka angsa
tersebut dengan ramuan
obat yang dibuat-Nya sendiri.
Pangeran Dewadatta
yang tiba di tempat tersebut,
berusaha meminta angsa
dari Pangeran Siddharta.
Pangeran Siddharta me
nolaknya. Akhirnya, terjadilah
perselisihan dan saling
debat. Pangeran Dewadatta
Sumber: Dokumen Kemendikbud
bersikukuh bahwa angsa
Gambar 1.9 Angsa menjadi milik
itu adalah miliknya karena
Pangeran Siddharta
ia yang memanahnya,
sedangkan Pangeran Siddharta mengatakan bahwa Dia
yang berhak atas angsa itu karena Dia yang menyelamatkan
hidupnya. Akhirnya, Pangeran Siddharta mengusulkan
agar permasalahan ini diselesaikan di pengadilan. Mereka
pun sepakat untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan.
Dalam sidang di pengadilan, mereka kembali menceritakan
perselisihan mereka. Para hakim di pengadilan kemudian
bermusyawarah. Ada yang berpendapat seharusnya angsa itu
menjadi milik Pangeran Siddharta. Keputusan ini didasarkan
pada hukum yang menyatakan bahwa, semua makhluk patut
menjadi milik mereka yang menyelamatkan kehidupan. Orang
yang berusaha menghancurkan kehidupan makhluk lain tidak
pantas memilikinya. Angsa yang dipanah Dewadatta ternyata
masih hidup. Karenanya, angsa itu menjadi milik Pangeran
Siddharta. Pangeran Siddharta kemudian merawat angsa
tersebut hingga lukanya sembuh. Setelah lukanya sembuh,
angsa tersebut dilepaskan kembali agar hidup di alam bebas.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Sifat apakah yang harus kamu tiru dari Pangeran
Siddharta?
2. Bagaimana cara Pangeran Siddharta mengembangkan
welas asih?
3. Bagaimana cara kamu menolong teman yang jatuh
dari sepeda dan terluka?
4. Mengapa Pangeran Siddharta memenangkan sidang di
pengadilan saat perebutan angsa?
5. Mengapa kita harus membantu sesama manusia dan juga
binatang yang menderita?

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Kecakapan Hidup
Ayo, lakukan simulasi cara mengobati luka temanmu karena
jatuh!
Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Teman yang (pura-pura) sakit
2. Cairan pembersih luka (revanol
atau air hangat).
3. Obat antiseptik
4. Kapas
5. Kain kasa
6. Plester
Sumber: Dokumen Kemdikbud

Cara penanganan luka:
Gambar 1.10 Perlengkapan obat
luka
1. Bersihkan luka dengan
antiseptik (alkohol atau air
hangat).
2. Tutup luka dengan kasa steril/plester.
3. Balut tekan (jika pendarahannya besar).
4. Jika hanya lecet, biarkan terbuka untuk proses pengeringan
luka.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani luka.
1. Ketika memeriksa luka; lihatlah adakah benda asing. Jika ada:
• keluarkan tanpa menyinggung luka
• kasa/balut steril (jangan dengan kapas atau kain berbulu)
• evakuasi korban ke pusat kesehatan bila terlalu parah
2. Bekuan darah; bila sudah ada bekuan darah pada suatu luka
ini berarti luka mulai menutup. Bekuan tidak boleh dibuang,
jika dibuang, luka akan berdarah lagi.
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Luka dan pencegahan kemungkinan tetanus

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Gambar 1.11 Cara Pengobatan Luka

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (lihat
halaman 10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Tanyakanlah kepada orang tuamu.
1. Apakah kamu pernah jatuh dan terluka?
2. Apakah yang ibu dan ayahmu lakukan?
3. Mintalah ibumu menceritakan pengalamannya ketika
merawatmu saat terluka.
4. Ucapkan “Terima Kasih” dengan tulus kepada kedua orang
tuamu.
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Kegiatan Belajar 4
Melihat Cara Pangeran Siddharta Belajar
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami kisah dan maknanya, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, TTS, berkomunikasi dengan orang tuamu di
rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana arti cara Pangeran Siddharta belajar?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Simaklah wacana berikut ini dengan cermat!

Cara Belajar Pangeran Siddharta

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Gambar 1.12 Siddharta melihat cara
membajak sawah.
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Amati Gambar 1.12
dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Pertanyaanku:
1. .........................................?
2. ........................................?
3. ........................................?

1. Belajar dengan Cara Mengamati
Pangeran Siddharta senang mengamati lingkungan
sekitar. Ia mengamati dengan saksama sesuatu yang terjadi
dan berpikir mengenai berbagai hal. Suatu hari, ayah-Nya
mengajak ke perayaan membajak sawah. Saat ayah-Nya
memulai upacara dengan menunggang sepasang kerbau,
Pangeran Siddharta duduk di bawah pohon jambu sambil
mengamati semua orang.
Pangeran Siddharta memperhatikan, ketika orang-orang
sedang bersenang-senang, sepasang kerbau harus bekerja
keras membajak sawah. Kerbau-kerbau itu terlihat tidak
senang. Kemudian, Pa n g e r a n S i d d h a r t a mengamati
makhluk lain di sekitarnya. Ada seekor kadal sedang
memakan semut. Tiba-tiba, ular datang, menangkap kadal,
dan memakannya. Kemudian, datanglah seekor burung
dan memangsa ular tersebut.

2. Belajar dengan Cara
Bertanya
Pangeran Siddharta
terbiasa mengamati ber
bagai peristiwa yang
dilihat-Nya. Pangeran
juga terbiasa mengamati
semua hal yang dibaca
dan dirasakan-Nya. Dari
semua yang dilihat,
Sumber: Dokumen Kemdikbud
dibaca dan dirasakan,
Gambar 1.13 Rantai makanan
timbul berbagai
pertanyaan dalam hati-Nya. Mulai dari pertanyaan yang
mudah dijawab hingga pertanyaan yang sulit dijawab.
Jika apa yang diamati tidak dipahami, Pangeran selalu
bertanya. Demikian juga ketika ada informasi yang belum
jelas, Pangeran juga bertanya. Pangeran Siddharta juga
senang bertanya untuk memperoleh informasi tambahan
ketika informasi yang diterima dirasa masih kurang.
Pangeran senang bertanya karena rasa ingin tahu-Nya
sangat tinggi.
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Seperti peristiwa pada perayaan membajak sawah.
Pangeran pun bertanya-tanya dalam hati. Apakah itu?
Mengapa kerbau membajak sawah? Mengapa kadal
memakan semut? Mengapa kadal dimakan ular? Bagaimana
ini semua bisa terjadi? Demikianlah rasa ingin tahu
Pangeran Siddharta terus mendorong-Nya bertanya.

3. Belajar dengan Cara Mencoba dan Mencari Informasi
Hal lain yang patut
dicontoh tentang cara belajar
Pangeran Siddharta adalah
kemauan untuk mencoba dan
mencari informasi. Setelah
mengamati dengan saksama
suatu masalah, timbul
pertanyaan dalam hati-Nya.
Pangeran Siddharta me
lanjutkannya dengan cara
mencoba dan terus mencari
informasi.
Pada peristiwa membajak
Sumber: Dokumen Kemdikbud
sawah, misalnya, berawal
Gambar 1.14 Belajar bermeditasi dari mengamati, kemudian
bertanya-tanya. Pangeran Siddharta kemudian mencari
jawaban dengan cara mencoba bermeditasi. Dengan
meditasi, Pangeran Siddharta mencapai tahap ketenangan
Jhana.
Demikian juga ketika Pangeran Siddharta
menyelamatkan angsa. Ketika mengamati angsa yang
dipanah Dewadatta, dalam diri Pangeran Siddharta timbul
pertanyaan “Mengapa hewan ini dipanah? Bagaimana
cara menyelamatkannya? Apakah hewan ini dapat
diselamatkan?”
Atas dasar kasih sayang, Pangeran Siddharta kemudian
mencoba menyelamatkan angsa. Tetapi, Dewadatta menen
tang-Nya. Terjadilah perdebatan antara Pangeran Siddharta
dan Dewadatta untuk memiliki angsa. Karena kebenaran
tidak ditemukan dalam perdebatan, Pangeran mengusulkan
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untuk mencari informasi kebenarannya di pengadilan.
Pangeran ingin tahu kebenaran tentang hak siapa angsa
tersebut
Demikianlah, Pangeran Siddharta selalu mencari tahu
kebenaran dengan cara mencoba dan mencari informasi
sebanyak-banyaknya.

4. Belajar dengan Cara Menalar
Belajar menalar adalah belajar dengan cara mengolah
informasi yang didapatkan, serta berusaha menemukan
hubungan keterkaitannya satu sama lain. Dari proses
menalar inilah, akhirnya diperoleh kesimpulan.
Demikianlah, setelah Pangeran Siddharta mencoba-coba
dan mengumpulkan informasi, kemudian Pangeran
mengolah informasi yang didapatkannya. Selanjutnya,
Pangeran mencari hubungan keterkaitan antarinformasi
yang ada.

Sumber: Dokumen Kemendikbud

Gambar 1.15 Menyelamatkan
angsa

Misalnya, pada saat
perayaan membajak sa
wah, ketika pangeran
Siddharta bermeditasi. Da
lam meditasi-Nya, muncul
penalaran. Dari penalaran
itu, muncullah pengertian
bahwa semua makhluk hanya
senang sebentar. Kemudian,
berakhir dengan menderita.
Seperti halnya kadal yang
hanya senang sebentar ketika makan semut, tetapi
kemudian menderita karena
dimakan ular, dan demikian
seterusnya.

Pada saat perdebatan kepemilikan angsa, ketika
Pangeran Siddharta menghadiri sidang, diperoleh informasi
bahwa hidup adalah milik orang yang ingin menyelamatkan
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kehidupan. Sebaliknya, kematian adalah milik orang yang
ingin melenyapkan kehidupan. Ternyata, angsa yang
dipanah Dewadatta masih hidup. Dengan demikian,
diperoleh kesimpulan bahwa Pangeran Siddharta berhak
memiliki angsa karena Pangeran Siddharta yang berusaha
menyelamatkannya. Demikainlah, Pangeran Siddharta
memperoleh pengetahuan dengan cara menalar.

5. Belajar dengan Berbagi Pengetahuan
Ada pepatah
mengatakan, “Memberi
tidak akan berkurang,
tetapi justru akan
ber tambah”.
Demikanlah, ketika
ilmu pengetahuan
yang kita miliki di
sampaikan, dibagikan,
dan diinformasikan
kepada orang lain,
pengetahuan akan
Sumber: Dokumen Kemendikbud
makin bertambah, lebih Gambar 1.16 Berbagi kebahagiaan
dikuasai, pemahaman
makin jelas, dan pengertiannya makin mantap.
Demikian juga, Pangeran Siddharta dengan
berbagi pengetahuan, kepandaiannya makin sempurna,
pengetahuannya makin bertambah, pemahaman makin
jelas, dan pengertiannya makin mantap.
Pangeran Siddharta selalu berbagi pengetahuan kepada
orang lain. Pangeran menceritakan kepada orang lain tentang
manfaat meditasi, berkah cinta kasih, pahala kasih sayang,
dan lain-lain.
Demikianlah, meditasi Pangeran Siddharta makin hari
makin baik. Praktik cinta kasih-Nya makin hari makin
berkembang. Kasih sayang-Nya makin hari makin meluas.
Inilah manfaat dari berbagi pengetahuan bagi orang lain.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kalian
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Apa yang dilihat Pangeran Siddharta saat perayaan
membajak sawah?
2. Mengapa Pangeran Siddharta bersedih?
3. Apa yang paling berkesan sehingga Pangeran Siddharta
duduk bermeditasi?
4. Apa yang dipikirkan Pangeran Siddharta melihat binatang
saling memakan?
5. Bagaimana cara Pangeran Siddharta menolong binatang
yang kecil di sawah?
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6. Apa manfaat berbagi kebahagiaan?
7. Bagaimanakah tindakan Raja Suddhodana terhadap
peristiwa tersebut?
8. Apakah orang yang suka memberi hartanya akan
berkurang?
9. Apa yang dipikirkan Siddharta ketika melihat burung angsa
dipanah Dewadatta?
10. Apakah seorang pelajar perlu bermeditasi? Jelaskan
alasannya.

Kecakapan Hidup
Baca dan simaklah cerita berikut ini dengan saksama.

Belajar Mandiri
Di sebuah hutan tropis, terdapat
berbagai jenis binatang yang hidup
rukun dan damai. Ada binatang
melata sampai binatang yang
terbang, berbagai jenis tanaman,
mulai dari tanaman merambat
sampai dengan pohon yang besar
semua hidup saling berdampingan.
Di sana, hiduplah keluarga
burung parkit. Keluarga ini memiliki
dua orang anak yang begitu
lucu dan penurut. Keluarga ini
juga hidup begitu rukun antara
Sumber: Dokumen Kemendikbud
anggota keluarganya. Mereka saling Gambar 1.17 Sepasang Bumenyayangi satu dengan yang lain. rung Parkit
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Dalam keluarga ini, semua mengambil peranan
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ayah burung parkit
mengajarkan kedua anaknya untuk dapat hidup mandiri di
mana pun kelak mereka berada. Berbagai pengalaman dan
pengetahuan dibagi dan diajarkannya, sebagai bekal bagi
mereka suatu saat nanti.
Sementara sang Ibu membesarkan kedua anaknya dengan
perhatian dan kasih sayang yang tulus. Kedua anaknya dapat
belajar mengetahui arti kasih sayang yang tulus dari kedua
orang tuanya. Anak-anak itu tumbuh sebagai anak-anak
dengan kepribadian yang baik.
Anak sulung keluarga parkit adalah parkit muda dengan
bulu yang elok. Di hutan tersebut, parkit muda betina
lumayan terkenal dan menjadi salah satu primadona. Kendati
demikian, parkit muda tidak pernah menjadi sombong. Parkit
muda memiliki suatu pengharapan untuk dapat menjadi
seekor burung parkit yang mandiri suatu hari kelak.
Selama di hutan, parkit muda membekali dirinya dengan
berbagai pengetahuan dan melatih dirinya lebih keras.
Sebab dia sadar bahwa kehidupan di luar hutan yang jauh
dari orang tua pasti akan lebih berat lagi. Parkit muda juga
menyadari keelokan yang dia miliki mungkin saja suatu saat
akan membawanya ke dalam bahaya.
Kini, parkit muda sudah dapat terbang dengan lancar dan
sudah saatnya untuk menjalani kehidupan di luar hutan.
Ada kekhawatiran tersendiri dalam hati orang tuanya. Tapi,
mereka memberikan kepercayaan yang besar bahwa dia
dapat menjaga dirinya dengan baik.
Pada hari yang sudah ditetapkan, kedua orang tua
dan adik si parkit pun melepaskan kepergiannya. Mereka
berpesan: “Kami akan selalu ada untukmu. Saat sayap
kecilmu mulai lelah dan kehilangan arah ingatlah ada kami
di sini.” Dengan mantap, parkit muda mengepakkan sayapnya
dan terbang meninggalkan hutan.
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Pertanyaan:
1. Apa inti cerita di atas?
2. Bagaimana cara ayah parkit mengajarkan belajar mandiri?
3. Apa yang diajarkan ibu parkit kepada anak-anaknya?
4. Mengapa parkit sulung ingin mandiri?
5. Apa pendapatmu tentang belajar mandiri?
6. Bagaimana cara kamu menjadi anak yang mandiri?

Ayo, Berkreativitas
Isilah teka-teki silang berikut ini dengan baik dan benar.

Menurun
1.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
14.

tahapan belajar setelah mengamati
lawan kata berkurang
bertemu dengan orang yang dicintai
pahala rajin belajar
lawan kata susah
jika .... belajar, maka akan pandai
tahap pertama dalam belajar adalah ....
tidak ada sesuatu yang .... jika mau belajar sungguh-sungguh.
tidak sadarkan diri karena minuman

Mendatar
2.
4.
5.
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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lawan kata menjual
Ibu pergi ke warung untuk ... sayuran
lawan kata rajin
lawan kata sulit
persamaan kata siuman
.... pangkal kaya
orang yang sangat kaya
tahapan belajar setelah mengumpulkan informasi
telah mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain
lawan kata hemat
lawan kata rendah

Kelas III SD

Ayo, belajar Dhammapada
Appassutāyaṁ puriso
balibaḍḍova jīrati
maṁsāni tassa vaḍḍhanti
paññā tassa na vaddhati
Artinya:
Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti
sapi; dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak
berkembang.
Dhammapada 152
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Doa Penutup Belajar.
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Mintalah bantuan orang tuamu untuk menjiplak gambar berikut
ini, kemudian kamu warnai dan tulis ceritanya di bawah gambar.

Gambar 1.18 Bermain dengan ayam
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Penilaian Harian 1
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Turut meringankan penderitaan orang yang terkena bencana alam adalah wujud pelaksanaan ....
c. tenggang rasa
a. gotong royong				
b. belas kasih					d. simpati
2. Pangeran Siddharta mengingatkan temannya agar tidak
menyakiti ular karena ....
a. kasihan kepada teman			 c. perbuatan dosa
b. ularnya adalah teman Pangeran
d. kasihan pada ular
3. Pangeran Siddharta menolong angsa yang dipanah oleh ....
a. Dewadatta					c. Nanda
b. Siddharta					d. Ananda
4. Pangeran Siddharta menyembuhkan angsa dengan cara ....
a. mengambil angsa				
c. mengobati luka
b. mencabut panah				
d. ke pengadilan
5. Pangeran Siddharta melihat kadal yang tersiksa saat peristiwa ....
a. upacara pemberian nama		
c. perayaan membajak
							 sawah
b. melakukan meditasi 		
d. menolong angsa
6. Pangeran Siddharta dalam belajar selalu diawali dengan
cara ....
a. menanya					c. Mencoba
b. mengamati					d. menalar
7. Belajar dengan cara banyak bertanya sangat baik untuk ....
a. mencari masalah				
c. mengolah data
b. menyimpulkan masalah			
d. mencari informasi
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8. Pangeran Siddharta adalah seorang anak yang ....
a. periang						c. pemalu
b. pelupa						d. perasa
9. Tempat Pangeran Siddharta bersekolah adalah di ....
a. rumah						c. taman istana
b. gedung sekolah				
d. alam terbuka
10. Pangeran Siddharta terkenal cerdas dalam hal ....
a. sikap						c. keterampilan
b. perbuatan					d. pengetahuan
11. Guru Pangeran Siddharta bernama ....
a. Wiswamitra					c. Alara Kalama
b. Udaka						d. Asita
12. Pada waktu sekolah, Ben Carson dijuluki anak yang ....
a. pandai						c. bodoh
b. sombong					d. malas
13. Nama ibu Ben Carson adalah ....
a. Sonny						c. Benny
b. Sonya						d. Pedrik
14. Salah satu kepandaian Pangeran Siddharta saat belajar
adalah ....
a. bertanya					c. berdandan
b. bercanda					d. bernyanyi
15. Pengalaman hidup Ben Carson yang perlu ditiru adalah ....
a. kesombongan				c. keterampilan
b. kegigihan					d. pengetahuan
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik
dan benar!
1. Apa saja sifat mulia Pangeran Siddharta?
2. Tuliskan ilmu pengetahuan yang dimiliki Pangeran
Siddharta!
3. Tuliskan lima langkah cara belajar yang dilakukan Pangeran
Siddharta!
4. Bagaimana cara kamu menolong teman yang jatuh dari
sepeda dan terluka?
5. Mengapa Pangeran Siddharta memenangkan sidang di
pengadilan saat perebutan angsa?
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Pelajaran II

Pengorbanan Bodhisattva

Tahukah Kamu

Sumber: Dokumen Kemdikbud
Gambar 2.1 Welas asih terhadap korban bencana gunung meletus

Amati Gambar 2.1 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ........................................................................................................... ?
2. ........................................................................................................... ?
3. ........................................................................................................... ?
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Bodhisattva adalah calon Buddha. Setiap manusia adalah
calon Bodhisattva. Ciri-ciri Bodhisattva antara lain welas
asih kepada sesama, suka menolong, rela berkorban
demi keselamatan makhluk lain. Bahkan, Bodhisattva
rela berkorban jiwa dan raga demi makhluk lain. Para
Bodhisattva berdiam di surga Tusita. Agar bisa menjadi
Buddha, Bodhisattva terlahir di alam manusia, bisa
terlahir sebagai manusia atau binatang yang istimewa.
Kamu ingin tahu lebih jauh? Ayo, kita simak penjelasan
lebih lanjut.

Kegiatan Belajar 5
Arti Bodhisattva
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah pembahasan tentang Bodhisattva.
Makhluk yang mempersiapkan diri untuk mencapai kesempurnaan
(Kebuddhaan) yang mampu merelakan segala keinginan dan
kemampuan untuk menolong makhluk lain dari penderitaan.
Apakah kalian termasuk seorang Bodhisattva?
Mari kita ikuti penjelasan selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amati gambar, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini
dengan cermat.

Sumber: http;//god-story.blogspot.co.id

Amati Gambar 2.2 dengan
cermat, kemudian ungkapkan
pendapat serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
Pertanyaanku:
1. ..................................................?
2. .................................................?
3. .................................................?

Gambar 2.2 Dewi Kwan Im

Ayo, Mengamati!
Amati dan cermati kisah di bawah ini.

Menyelamatkan Raja
Suatu ketika, Raja Miao Zhuang menderita sakit parah.
Berbagai tabib termasyhur dan obat telah dicoba, tetapi
semuanya gagal. Putri Miao Shan yang mendengar kabar
tersebut, lalu menyamar menjadi seorang pendeta tua dan
datang menjenguk. Namun terlambat, sang Raja telah wafat.
Dengan kesaktiannya, Putri Miao Shan melihat bahwa arwah
ayahnya dibawa ke neraka, dan mengalami siksaan yang
hebat. Karena rasa bhaktinya yang tinggi, Putri Miao Shan

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

41

pergi ke neraka untuk menolong. Pada saat akan menolong
ayahnya untuk melewati gerbang dunia akherat, Putri Miao
Shan dan ayahnya diserbu setan-setan kelaparan. Agar
mereka dapat melewati setan-setan kelaparan itu, Putri Miao
Shan memberikan makanan untuk disantap setan-setan
kelaparan.
Setelah hidup kembali,
Raja Miao Zhuang menyadari
bahwa bhakti putri ketiganya
sangat luar biasa. Akhirnya,
sang Raja menjadi sadar
dan mengundurkan diri dari
pemerintahan serta bersamasama dengan keluarganya
pergi ke Gunung Xiang
Shan untuk bertobat dan
mengikuti jalan Buddha.
Rakyat yang mendengar bakti
Putri Miao Shan hingga rela
mengorbankan tangannya
menjadi sangat terharu.
Sumber: http;//god-story.blogspot.co.id
Berbondong-bondong
Gambar 2.3 Dewi Kwan Im
mereka membuat tangan
palsu untuk Putri Miao Shan.
Buddha yang melihat ketulusan rakyat, merangkum semua
tangan palsu tersebut dan mengubahnya menjadi suatu
bentuk kesaktian serta memberikannya kepada Putri Miao
Shan. Lalu, Ji Lay Hud memberinya gelar Bodhisattva Kwan
Im Penolong Kesukaran Yang Bertangan Dan Bermata Seribu
Yang Tiada Bandingnya.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1.
2.
3.
4.

Siapa nama gelar Putri Miao Shan?
Siapa nama ayah putri Miao Shan?
Di mana arwah Raja Miao Zhuang terlahir setelah wafat?
Siapa yang memberi gelar Putri Miao Shan Bodhisattva
Penolong?
5. Siapa nama tokoh-tokoh dalam cerita di atas?

A. Arti Bodhisattva
Kata bodhisattva (Sansekerta)/bodhisatta (Pali) terdiri atas dua
kata, yaitu bodhi yang bermakna penerangan atau pencerahan
dan sattva/satta yang berarti makhluk. Jadi, Bodhisattva/
Bodhisatta berarti "makhluk yang bercita-cita untuk mencapai
pencerahan sempurna. "Bodhisattva adalah makhluk yang ber
cita-cita menjadi Buddha. Sebelum menjadi Buddha, seorang
Bodhisattva harus terlahir di alam manusia. Ciri-ciri yang dimiliki
oleh seorang Bodhisattva antara lain, seperti berikut.
1. Ia hidup penuh dengan welas asih.
2. Ia rela berkorban tanpa pamrih demi orang lain.
3. Ia tidak mementingkan diri sendiri.

B. Nama-Nama Bodhisattva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avalokitesvara (Dewi Kwan Im)
Ksitigarbha
Maitreya
Manjusri
Siddharta
dan seterusnya
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Bodhisattva Siddharta pernah terlahir sebagai seorang petapa
bernama Petapa Sumedha, yang bertekad untuk menjadi Buddha,
Ia rela mengorbanban tubuhnya untuk dilewati Buddha agar
kaki Buddha tidak kotor. Ia hidup di zaman Buddha Dipankara.
Boddhisattva juga bisa terlahir sebagai makhluk binatang untuk
menyempurnakan paramita (sifat-sifat luhur).

C. Tiga Jenis Bodhisattva
1. Saddhadika Bodhisattva
adalah calon Buddha yang
memiliki keyakinan kuat
terhadap ajaran Buddha.
Ia menjadi Buddha dengan
menjadi Murid Buddha, belajar
dari sammasambuddha.
Setelah mencapai
kesempurnaan, ia bergelar
Savaka-Buddha.
2. Viriyadhika Bodhisattva
adalah calon Buddha yang
memiliki semangat. Semangat
dalam belajar, semangat
berbuat kebajikan, semangat
Sumber: Dokumen Penulis
menolong makhuk lain dalam
Gambar 2.4. Bodhisattva
penderitaan. Setelah mencapai Ksitigharba
kesempurnaan ia bergelar
Pacceka-Buddha.
3. Pannadhika Bodhisattva adalah calon Buddha yang meng
utamakan kebijaksanaan. Kesempurnaan yang dicapai
sangat tinggi dibandingkan dengan Bodhisattva yang lain.
Pannadhika Bodhisattva belajar dengan kemampuan sendiri,
tanpa bantuan orang lain sehingga tingkat kebuddhaan yang
dicapai sangat sempurna. Setelah mencapai kebuddhaan, ia
bergelar Sammasambuddha.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut:
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kalian
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat, dan jawaban kamu menjadi sebuah
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Ayo, Menulis
Tulislah cerita pengalamanmu tentang perbuatan baik yang pernah
kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu. Kemudian bacakan di
depan kelas.
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Ayo, Berlatih

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Apa arti Bodhisattva?
2. Ada berapa jenis Bodhisattva?
3. Apa yang dilakukan para Bodhisattva sebelum menjadi
Buddha?
4. Apakah kamu bisa melakukan paramita yang dilakukan para
Bodhisattva? Buatkan contoh!
5. Tuliskan ciri-ciri Bodhisattva!
6. Di alam apa para Bodhisattva berdiam?
7. Tuliskan contoh nama Bodhisattva yang memiliki keyakinan!
8. Dalam Kitab Tripitaka, siapa nama calon Buddha yang akan
datang?
9. Kemampuan apa yang menonjol pada Pannadhika
Bodhisattva?
10. Apa yang kamu tahu tentang Petapa Sumedha?

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu belajar bercerita tentang
kisah Puteri Miao Shan.
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Ayo, Bernyanyi
Ayo pelajari lagu di bawah ini. Kemudian, nyanyikan dengan riang.

Doa Penutup Belajar.
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kegiatan Belajar 6
Paramita Bodhisattva
Doa Pembuka Belajar.
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (hal. 1 dan 2)

Para Bodhisattva akan sempurna bila melakukan paramita
(kesempurnaan). Antara lain kemurahan hati, kemauan, tekad yang
kuat, welas asih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Para Bodhisattva
rela mengorbankan hidupnya, kesenangannya, hartanya,
kedudukannya, keluarganya, bahkan nyawanya. Para Bodhisattva
rela berkorban menolong makhluk lain dari penderitaan merupakan
pelaksanaan sifat-sifat luhurnya untuk mencapai tingkat
kebuddhaan. Apakah para Bodhisattva di zaman sekarang mampu
melakukan pengorbanan-pengorbanan besar? Lalu, apakah kita
juga bisa melakukan “Pengorbanan”? Apa yang bisa dikorbankan
sebagai calon Buddha masa kini?
Mari, kita pelajari paramita yang dijalankan oleh para Bodhisattva
berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca dan simak dengan baik kisah nyata
berikut ini.

A. Pengorbanan Bodhisattva
Para Bodhisattva adalah makhluk yang mempersiapkan dirinya
untuk mencapai tingkat kebudddhaan. Ia rela berkorban demi
kebahagiaan makhluk lain. Begitu besar jasa dan pengorbanan
Bodhisattva. Apakah kamu bisa melakukan pengorbanan seperti
para Bodhisattva? Pengorbanan apa saja yang dilakukan oleh
Bodhisattva?
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Amati dan simaklah kisah berikut!
Seekor harimau sangat
kelaparan. Dia sudah
berkeliling selama ber
hari-hari bersama anak
nya untuk mencari mang
sa, tetapi tidak seekor
makhluk pun yang terlihat.
Akhirnya, sang Harimau
berniat untuk memangsa
anaknya sendiri agar
Sumber: thepetshop4u.files.wordpress.com
dapat bertahan hidup.
Gambar 2.5 Harimau hutan
Pada saat itu, seorang
Bodhisattva melintas di tempat itu. Ia melihat induk harimau
tersebut akan memangsa anaknya sendiri.
Sang Bodhisattva segera mencegahnya dan memberikan
tubuhnya sendiri untuk disantap kedua harimau yang
kelaparan tersebut.
Cerita di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kisah
Jataka. Para Bodhisattva dalam mencapai tingkat kesucian harus
berjuang melaksanakan Sad Paramita.
Di zaman yang sudah berkembang ini, lingkungan kita sudah
jauh berbeda dengan zaman dahulu. Namun, bukan berarti kita
tidak bisa melakukan Sad Paramita seperti yang diceritakan dalam
kisah Jataka. Hanya bentuk perbuatan yang kita lakukan berbeda
dengan para Bodhisattva tersebut.
Untuk menjalankan Sad Paramita, kita tidak perlu meninggalkan
keluarga dan harta untuk pergi merantau, kecuali jika ingin menjadi
bhikkhu/bhikkhuni. Kita tidak perlu menyodorkan tubuh ini kepada
hewan-hewan yang kelaparan di hutan. Kita dapat melakukan
berbagai bentuk pengorbanan positif yang sangat sederhana untuk
dapat membantu kita mengembangkan jiwa Bodhisattva yang ada
di dalam diri kita.
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B. Paramita Bodhisattva
Anak-anak, para Bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaan
harus menyempurnakan sifat luhur (paramita) dalam
kehidupannya. Jika telah melaksanakan paramita dengan
sempurna, ia bisa menjadi Buddha. Nah, apa sajakah sifatsifat luhur (paramita) tersebut? Sifat-sifat Luhur Bodhisattva
berjumlah sepuluh, yang disebut Dasa Paramita (sepuluh sifat
luhur).
Kesepuluh Paramita yang merupakan jalan para Bodhisattva
untuk mencapai tingkat Buddha adalah sebagai berikut.
1. Dana-Paramita (kesempurnaan beramal)
a. Amisedana, yaitu berdana materi (benda) yang kita berikan
kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya uang,
keperluan hidup dan makanan.
b. Dhammadana, yaitu berdana memberikan khotbah
Dharma, memberikan nasihat-nasihat kepada seseorang
sesuai dengan Ajaran Sang Buddha.
c. Atidana, yaitu
mengorbankan
kesenangan dan
harta bendanya untuk
kepentingan orang
banyak. Misalnya,
pengorbanan Pangeran
Siddharta meninggalkan
istana, istri dan anaknya
untuk kebahagiaan orang
banyak.
d. Mahatidana,
Sumber: http://karmadannasib.com/
pengorbanan jiwa-raga
dewi-kwan-im-seribu-tangan/
Gambar 2.6 Bodhisattva Tangan
untuk kepentingan/
Seribu
kebahagiaan orang
(makhluk) lain yang menderita. Misalnya, kisah
Bodhisattva Avalokitesvara, para pahlawan, dan
seterusnya.
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2. Sila-Paramita (kesempurnaan melaksanakan sila). Dengan
mendermakan kemurahan hati, welas asih yang tidak
mementingkan diri sendiri dan rasa simpati terhadap sesama
hidup.
3. Nekkhamma-Paramita (kesempurnaan melatih penolakan,
yaitu penolakan nafsu indra).
4. Panna-Paramita (kesempurnaan melatih kebijaksanaan).
5. Viriya-Paramita (kesempurnaan melatih usaha/semangat).
6. Khanti-Paramita (kesempurnaan melatih kesabaran).
7. Sacca-Paramita (kesempurnaan melatih kebenaran dalam
kata-kata, perbuatan, dan pikiran).
8. Adhitthana-Paramita (kesempurnaan melatih kehendak
dengan mantap untuk memutuskan sesuatu dan selesai
berbuat sesuatu pada waktunya).
9. Metta-Paramita (kesempurnaan melatih cinta kasih).
10. Upekkha-Paramita (kesempurnaan melatih keseimbangan
batin).

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut:
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal yang
masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu pahami atas
gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan jawaban kamu menjadi sebuah
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

51

Ayo, Menulis
Tulislah cerita pengalamanmu saat mendengar berita baik. Apa
yang kamu lakukan?

Ayo, Berlatih
Berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Apa yang dilakukan Bodhisattva di bumi ini?
2. Perbuatan apa saja yang dapat menunjukkan kita adalah
seorang Bodhisattva?
3. Apa arti Dasa Paramita?
4. Tuliskan 3 (tiga) macam paramita Bodhisattva.
5. Bagaimana pendapatmu: anak yang suka menolong
temannya dapat disebut Bodhisattva?

Mari Berkreasi
Dengarkan petunjuk gurumu tentang cara mengisi TTS di bawah
ini! Ikuti dengan saksama!
Kerjakanlah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan
menurun dan mendatar.
Setelah selesai mengisi, koreksi bersama guru.
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Pertanyan Menurun
2. Bodhisattva welas asih
4. Guru agung para bodhisattva
6. Salah satu sifat bodhisttava
9. Binatang yang menerkam sutasoma
10. Tidak gampang marah
11. Hal yang dikorbankan bodhisattva

Pertanyaan Mendatar
1. Calon buddha yang akan datang
3. Tekad bodhisattva
4. Calon buddha
5. Memberikan sesuatu
7. Sifat pantang menyerah
8. Orang tua wanita yang perlu dikasihani
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Doa Penutup Belajar.
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Sampaikan berita baik untuk ayah atau ibumu, dengan mem
berikan sesuatu untuknya. Jangan lupa berikan alasan kamu
memberikan berita baik (hadiah) itu.
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Kegiatan Belajar 7
Kemurahan Hati
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Pernahkah kamu mendengar kata murah hati?
Berikut ini akan kita bahas bermurah hati demi kebahagiaan dan
ketenteraman makhluk hidup.
Apakah kamu bermurah hati?
Bagaimana cara bermurah hati?
Mari kita ikuti kisah berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca, dan simak dengan baik teks berikut ini.

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar 2.7. Memberi sumbangan

Amati Gambar 2.7 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
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Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
Bermurah hati artinya beramal atau berdana.
Berdana adalah sifat luhur yang dikembangkan oleh siapa saja.
Berdana berbuat derma kepada orang lain tanpa pamrih.
Pada saat kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, katakan
dalam hati: “Semoga mereka dalam kondisi baik, sehat, dan
bahagia”.
Lakukan selalu di saat kamu berbuat baik sehingga batin kita
menjadi terlatih, senang berdana. Dalam berdana, diri kita diliputi
keyakinan, welas asih, ketulusan hati, dan tepat waktu.

Burung tentang Jataka
(Tentang Kemurahan Hati)
Kisah tentang Burung Pelatuk yang berjiwa besar
Pada suatu hari, burung
pelatuk sedang terbang ke
sana kemari. Dilihatnya seekor
singa yang sedang menderita
kesakitan. Jiwa sosial muncul
dalam diri burung pelatuk
untuk meringankan sakit singa
itu. Burung pelatuk itu tidak
takut kepada binatang lain,
bahkan terhadap singa, ia pun
tidak gentar. Dihampirinya
singa itu dan dengan penuh
rasa kasihan ia bertanya, apa
sebabnya singa itu kesakitan.
Sumber: Dokumen Penulis
Gambar: 2.8. Burung Pelatuk
“Hai, singa, kenapa kamu?”
Jawab singa, ”Ketika makan, sebuah tulang tajam telah
menusuk kerongkonganku dan tidak dapat dikeluarkan lagi.
Bukan alang-kepalang sakitnya.”
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Kesempatan ini dilakukan pelatuk untuk Dharma baktinya.
Disuruhnya singa itu membuka moncongnya lebar-lebar,
kemudian ia terbang untuk mencari sebilah kayu. Bilah itu
diletakkannya di antara gigi atas dan gigi bawah singa.
Dengan demikian, moncongnya tetap ternganga. Dengan
sangat berhati-hati, ia masuk ke dalam moncong singa.
Tulang itu dipatuknya perlahan-lahan sehingga lamakelamaan dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa.
Alangkah senang hati singa itu karena terlepas dari
kesakitan. Demikian juga burung pelatuk itu sangat gembira
karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Singa
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
burung pelatuk. Kemudian, mereka berpisah.
Lama sesudah peristiwa itu, terjadi peristiwa burung
pelatuk itu sudah beberapa hari tidak mendapatkan
makanan. Karena ia tidak makan serangga atau binatangbinatang kecil lainnya, sukarlah baginya untuk mendapatkan
makanan.
Ketika sedang terbang ke sana kemari mencari makanan,
tiba-tiba dilihatnya sang singa yang pernah ditolongnya
dulu. Singa itu sedang makan paha kijang yang baru saja
diterkamnya dengan lahap.
Burung pelatuk itu menghampirinya. Pikirnya ia akan
diberikan serpihan-serpihan daging untuknya. Tetapi dasar
singa itu tidak tahu balas budi. Apa yang terjadi? Singa itu
terus saja makan, pura-pura tidak tahu dan tidak kenal
kepada burung pelatuk itu. Walaupun bukan wataknya untuk
meminta-minta, tetapi karena tidak kuat lagi menahan lapar,
terpaksa ia berbuat demikian. Karena rakusnya, singa sedikit
pun tidak ada niat untuk membagi makanan kepada yang
lain, tidak pula kepada burung pelatuk yang pernah menolong
dia!
Dengan kasar singa itu berkata, “Pergilah kamu dari
tempat ini. Kalau tidak kamu akan kumakan pula.” Bukan
main malu burung pelatuk itu. Bukan karena permintaannya
ditolak, tetapi karena tabiat singa itu kasar dan sama sekali
tidak mempunyai rasa terima kasih.
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Maka, dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, ia
terbang ke atas. Di langit, ia berjumpa dengan Dewa Hutan
yang mendengar semua kejadian yang telah menimpa burung
pelatuk itu. Ia sesalkan burung itu tidak memberi hukuman
kepada singa yang tidak tahu diri.
Tetapi, perbuatan demikian tidak sesuai dengan wataknya.
Dan berkatalah ia kepada Dewa Hutan, bahwa dari suatu
kebajikan kepada orang lain, karena perikemanusiaan atau
rasa kasihan, janganlah diharap akan mengambil keuntungan
dari perbuatan itu. Kegembiraan yang dirasakannya karena
dapat menolong sesama makhluk hidup sudah merupakan
suatu hadiah. Perkataan burung pelatuk itu benar juga, kan?
Dewa Hutan memuji burung pelatuk akan kata-katanya
yang berbudi dan membuat ia menyembah kepadanya.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan jawaban kamu menjadi sebuah
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
A. Berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini dengan benar.
1.
2.
3.
4.

Apa arti bermurah hati?
Bagaimana cara burung pelatuk menolong singa?
Buddha Gotama pernah terlahir sebagai Bodhisattva apa?
Siapa yang membujuk burung pelatuk agar memberi
hukuman kepada singa?
5. Mengapa singa tidak memberi kesempatan burung pelatuk
untuk makan serpihan daging?

B. Nyatakan dengan kata “Ya” jika kamu setuju dan katakan
“Tidak” jika kamu tidak setuju pernyataan yang dibaca oleh
gurumu.
1. Kemurahan hati dikembangkan dengan
kesabaran.
2. Guru dari kesabaran adalah masalah yang
menimpa diri.
3. Latihan bermurah hati dengan melatih
kesabaran agar mereka berbahagia.
4. Melatih kesabaran sangat bermanfaat untuk
diri sendiri.
5. Singa tidak memiliki sifat balas budi.
6. Kesabaran adalah cara menaklukkan amarah.
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7. Kita bersabar hanya untuk orang yang kita
sayangi.
8. Burung pelatuk sangat dendam dengan singa.
9. Memberi adalah perbuatan pemborosan harta
yang telah kita cari dengan susah payah.
10. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Ajaklah orang tuamu untuk membantumu menceritakan kembali
tentang kisah burung Pelatuk yang berjiwa besar.

Mari Berkreasi
S-T-O-P
Ayo, lengkapi dan nyanyikan syair lagu berikut ini “Bila Kau Suka
Hati”. Lengkapi dengan kata-kata pilihan lain, yang merupakan
perilaku yang mengganggu dan tidak baik.
Jika ada yang dorong bilang ‘stop’
Jika ada yang pukul bilang ‘stop’
Jika ingin berteman,
Jangan berbuat nakal,
Jika ada yang usil bilang ‘stop’
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Jika ada yang _____________ bilang ‘stop’
Jika ada yang _____________ bilang ‘stop’
Jika ingin _____________,
Jangan berbuat __________________,
Jika ada yang _________________ bilang ‘stop’
Seterusnya dapat dikembangkan lebih banyak lagi.

Ayo, Belajar Dhammapada
Māvamaññetha puññassa
“na maṁ daṁ āgamissati,”
udabindunipātena
udakumbho pi pūrati
pūrati dhīro puññassa
thokaṁ thokampi ācinaṁ
Artinya:
Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan
berkata: “Perbuatan bajik tidak akan membawa akibat”.
Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air setetes
demi setetes, demikian pula orang bijaksana sedikit demi
sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Dhammapada
122.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kegiatan Belajar 8
Kebijaksanaan
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (halaman 1
dan 2)
Seorang Bodhisattva bersemangat melayani adalah sangat alami.
Bodhisattva telah melakukan pengorbanan yang tertinggi. Tidak ada
lagi pengorbanan lain yang sebanding dengan pengorbanannya.
Para Bodhisattva akan sempurna jika melakukan paramita
(kesempurnaan)
Berikut ini mengisahkan tentang Bodhisattva yang memiliki
kebijaksanaan.
Bagaimana Bodhisattva dikatakan bijaksana?
Mari kita ikuti kisahnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca, dan simak dengan baik teks berikut ini.
Amati Gambar 2.9
dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Pertanyaanku:
1. ...............................................?
2. ..............................................?
3. ..............................................?
Sumber: Dokumen Mujianto

Gambar: 2.9 Belajar dengan ibu di rumah
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Belajar Meningkatkan Kebijaksanaan
Belajar tidak harus menulis.
Belajar tidak harus membaca.
Belajar bisa dengan bicara,
berbuat, dan bekerja atau dengan menghargai orang lain.
Sudah belajar ditandai adanya perubahan sikap.
Apakah sikapmu sudah berubah?
Orang yang tidak mau belajar tidak berubah sikapnya.
Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar.
Belajar dengan sikap yang baik dengan cara:
1. Menjadi pendengar yang baik nasihat guru atau orang tua
2. Saling membantu
3. Saling menyayangi
4. Saling memberi perhatian
5. Bersikap baik kepada orang lain
6. Menghargai kehidupan

Kisah tentang Kebijaksanaan
(Senaka Jataka)
Bodhisattva pernah
terlahir di sebuah
keluarga Brahmana
sebagai Senaka. Ia
sangatlah bijaksana
dan suka menasihati
orang-orang demi
kesejahteraan dan
kebahagiaan.
Pada saat itu,
Sumber: Dokumen Kemendikbud
hiduplah seorang
Gambar 2.10 Mengeluarkan ular dari
brahmin tua yang
dalam tas
memiliki seribu
keping uang emas.
Demi keamanan uangnya, ia menitipkan uangnya pada
sebuah keluarga. Namun, keluarga tersebut menghabiskan
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seluruh uangnya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka
menggantinya dengan memberikan seorang gadis muda
kepada brahmin tua untuk dinikahi. Pasangan baru ini
kemudian hidup bahagia untuk sesaat.
Ternyata, istrinya sangat licik, Ia mau hidup sesuka
hatinya. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu.
Ia menyiapkan kepergiannya dengan menyiapkan nasi dan
tepung goreng sebagai bekal perjalanan.
Setelah memasukkan bekal ke dalam tas, orang tua yang
malang itu meninggalkan rumahnya dan pergi dari satu tempat
ke tempat lain untuk mengumpulkan uang. Suatu hari, karena
merasa lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka
tasnya untuk memakan bekalnya. Setelah memakan sedikit
tanpa menutup tas kembali, ia pergi ke parit terdekat untuk
minum. Pada saat itulah, seekor ular yang mencium bau tepung
goreng, merayap masuk ke dalam tas. Brahmin tua kembali,
dan tanpa mengetahui adanya ular berbisa, menutup tas dan
membawanya.
Untuk membangkitkan Brahmin tua itu, sesosok dewa
pohon berkata, “O, brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan
mati, tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, kamulah
yang akan mati.”
Brahmin tua yang ketakutan itu tidak tahu harus bagaimana.
Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata tersebut.
Beruntunglah, pada saat itu adalah bulan Purnama. Banyak
orang berkumpul untuk mendengarkan ajaran Pandit Senaka.
Brahmin yang ketakutan itu masuk ke dalam gedung dan duduk
menangis di suatu sudut.
Melihatnya menangis, Pandit menanyainya. Seolah-olah
Ia melihat segala sesuatu dengan mata dewa. Ia tahu yang
telah terjadi. Ia menyuruh salah satu orang untuk mengambil
sebuah tongkat panjang dan membuka tas itu. Kemudian, ular
yang bersembunyi di dalam tas merayap keluar. Orang-orang
menggiring ular tesebut keluar tanpa menyakitinya. Akhirnya,
Brahmin tua yang malang itu selamat berkat kebijaksanaan
Bodhisattva.
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Kemudian, Buddha berkata, “Dengan penyelidikan kebijak
sanaan, aku menyelamatkan Brahmin itu. Dalam kebijaksanaan,
tiada yang membandingi-Ku. Inilah kesempurnaan-Ku dalam
kebijaksanaan”.
(dikutip dalam Sepuluh Sempurna, Narada Mahathera, hlm.,
21-24)

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Bagaimana caranya agar menjadi bijaksana?
2. Siapa yang membisiki Brahmin tua?
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3. Siapakah sebenarnya Pandit Senaka?
4. Bagaimana sifat istri Brahmin tua?
5. Mengapa ular berbisa dapat masuk ke dalam tas Brahmin
tua?

Kecakapan Hidup
Baca dan simaklah kisah seekor rusa yang malas belajar.

Kisah Seekor Rusa yang Malas Belajar
(Kharadiya-Jataka)
Pada zaman
dahulu, ketika
Brahmadatta ber
kuasa di Banares,
Bodhisattva dilahir
kan sebagai seekor
rusa. Ia berdiam
dalam hutan
sebagai kepala dari
sekelompok rusa.
Saudara perem
puannya membawa
anak laki-laki ke
padanya, lalu Ia
berkata, “Saudara, ini
adalah keponakanmu,
Sumber: jatakakatha.wordpress.com
ajarkanlah ia
Gambar 2.11. Rusa yang malas belajar
muslihat-muslihat
rusa.” Lalu, ia menempatkan anak laki-lakinya di bawah
pengawasan Bodhisattva. Ia berkata kepada keponakannya,
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“Datanglah pada saat tertentu, saya akan memberikan
pelajaran.” Namun, keponakannya itu tidak muncul pada
waktu yang telah dijanjikan seperti pada hari itu. Sampai
tujuh hari, ia melewati pelajarannya dan gagal untuk belajar
muslihat-muslihat rusa. Akhirnya, selagi berkelana keliling,
ia tertangkap dalam sebuah jerat. Ibunya datang dan berkata
pada Bodhisattva, ”Saudara, apakah keponakanmu tidak
diajarkan muslihat-muslihat rusa?”
“Jangan pikirkan rusa nakal yang tidak bisa diajar itu,” kata
Bodhisattva, “anak laki-lakimu gagal untuk belajar muslihatmuslihat rusa karena tidak pernah datang pada waktu yang
telah dijanjikan.”
Demikianlah, Bodhisattva itu telah kehilangan semua
keinginan untuk memberi nasihat pada anak rusa celaka itu,
sekalipun dalam bahaya maut yang mematikannya.
Bodhisattva melantunkan syair sebagai berikut:
“Bilamana seekor rusa memiliki dua kaki, empat kuku
untuk berlari, dan tanduk-tanduk bercabang, dilengkapi
dengan duri-duri yang tidak terhitung, dan ketika dengan
tujuh tipuan, ia telah menyelamatkan dirinya.”
Rusa Kharadiya yang malas belajar mengenai muslihat
rusa, karena kemauan sendiri tanpa perhitungan, sehingga ia
tertangkap dalam jerat dan akhirnya mati.
(disadur dari terjemahan oleh Jimmy Chandra)
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Ayo, Bernyanyi
Ayo, pelajari lagu di bawah ini. Kemudian, nyanyikan dengan
riang.

Renungan
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya!

Sabbattha ve sappurisa cajanti
Na kamakama lapayanti santo
Sukhena phuttha athava dukhena
Na uccavacam pandita dassayanti
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Artinya:
Orang bijak membuang kemelekatan terhadap sesuatu;
orang suci tidak membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan
nafsu keinginan. Dalam menghadapi kebahagiaan ataupun
kemalangan, orang bijaksana tidak menjadi gembira maupun
kecewa. Dhammapada 83

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Mintalah bantuan kepada ayah atau ibumu menyiapkan alat-alat
untuk mewarnai gambar yang digunakan di sekolah.
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Mari, Berkreasi
Warnailah Gambar 2.12 dengan pinsil warna atau krayon.
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Penilaian Harian 2
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Brahmin Senaka adalah seorang ....
a. dewa				
b. bodhisattva
c. Buddha				
d. brahma
2. Prajna Paramita adalah sifat luhur yang harus dilakukan oleh
Bodhisattva yang berarti ....
a. sabar				
b. beramal
c. bijaksana		
d. pandai
3. Jenis paramita yang dilakukan oleh Bodhisattva Senaka
adalah ....
a. kedermawanan			
b. kebijaksanaan
c. kesusilaan
d. kesabaran
4. Manusia yang memiliki nafsu keinginan hidupnya akan ....
a. bahagia				
b. tenang
c. gelisah				
d. terkucil
5. Bijaksana dikembangkan dengan ....
a. keterampilan			
b penyelidikan
c. pemahaman 			
d. pengamatan
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6. Memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan adalah
jenis perbuatan ....
a. sila					
b. dana
c. metta					
d. semangat
7. Khanti Paramita adalah sifat luhur yang harus dilakukan oleh
Bodhisattva yang berarti ....
a. sabar				
b. beramal
c. bijaksana				
d. cinta kasih
8. Jenis paramita yang dilakukan oleh Bodhisattva burung
Pelatuk adalah ....
a. berdana				
b. bersabar
c. bermoral				
d. bersemangat
9. Setiap manusia memiliki sifat welas asih kepada ....
a. binatang				
b. manusia
c. semua makhluk				
d. makhluk halus
10. Burung Pelatuk tidak marah karena ia jelmaan dari ....
a. Bodhisattva				
b. Dewa pohon
c. Dewa Sakka			
d. Buddha
11. Orang yang bercita-cita mencapai tingkat kebuddhaan
disebut ....
a. arahat				
b. bodhisattva
c. Buddha 			
d. dewa
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12. Para Bodhisattva berdiam di alam ....
a. surga				
c. brahma
b. manusia 				
d. binatang
13. Sinta memberikan sumbangan uang kepada orang yang
membutuhkan. Berarti, ia telah mengembangkan jenis
paramita, yaitu ....
a. dana paramita			
b. prajna paramita
c. sila paramita		
d. metta paramita
14. Pencapaian kebuddhaan dengan semangat tinggi
bergelar ....
a. Savaka buddha
b. Sammasambuddha
c. Paccekabuddha			
d. Arahat

akan

15. Bodhisattva yang batinnya penuh welas asih adalah ....
a. Ksitigarbha 				
b. Sakyamuni
c. Maitreya			
d. Sutasoma

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik
dan benar!
16.
17.
18.
19.
20.

Apa arti Bodhisattva?
Ada berapa jenis Bodhisattva?
Tuliskan ciri-ciri Bodhisattva!
Mengapa Kharadiya terjerat jebakan?
Apa hubungan rusa kharadiya dengan Bodhisattva?
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Pelajaran III

Hari Raya Waisak dan Asadha

Tahukah Kamu

Sumber: news.manycome.com
Gambar 3.1 Pembabaran Dhamma

Suatu keistimewaan terjadi ketika Purnama Siddhi di
bulan Mei–Juni.
Saat bulan purnama, terjadi
peristiwa penting, yaitu kelahiran Siddharta, mencapai
Penerangan Sempurna Petapa Gotama, dan Buddha
wafat (parinibbana). Ketiga peristiwa tersebut dikenal
dengan Tri Suci Waisak. Kesempatan itu dimanfaatkan
umat Buddha untuk mengulang Dhamma Sang Buddha.
Mari, ikuti pelajaran berikut ini.
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Kegiatan Belajar 9
Sejarah Hari Raya Waisak
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami sejarah Waisak, kamu harus berdiskusi. Dalam
berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah, membuat kartu ucapan selamat Waisak, dan
terakhir berkreatif.
Apa dan bagaimana sejarahnya?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amati gambar, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini
dengan cermat.

Sumber: kalyanamitta-community.blogspot.
co.id

Gambar 3.2 Kelahiran Pangeran
		Siddharta
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Amati Gambar 3.1 dengan
cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ................................................
2. ...............................................
3. ...............................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................?
2. ..............................................?
3. ..............................................?

Sejarah Hari Raya Waisak
1. Pangeran Siddharta Lahir
Pangeran Siddharta adalah Putra Raja Sakya. Beliau lahir
di sebuah taman, yaitu di Taman Lumbini tanpa mengalami
kesulitan. Saat kelahiran-Nya disaksikan oleh para dewa dan
dewi. Setelah lahir, Pangeran dapat berjalan. Setiap yang
dilangkahi tumbuh bunga teratai. Bunga teratai sebagai
lambang kesucian.
2. Petapa Siddharta Mencapai Kebuddhaan
Petapa Siddharta bermeditasi di bawah pohon Salla. Menghadap ke arah matahari terbit.
Petapa Siddharta bersumpah.
Beliau tidak akan pergi sebelum
menjadi Buddha. Banyak setan
(mara) menggoda. Sang Petapa
tidak tergoyahkan oleh godaan.
Saat Purnama Siddhi, Petapa
Sumber: phatgiaovnn.com
mencapai pencerahan. Petapa
Gambar 3.3 Petapa Gotama
Gotama menjadi Buddha.
		menjadi Buddha
3. Sang Buddha Wafat
Buddha berbaring di antara
pohon Sala kembar. Para
Bhikkhu mengelilingi Beliau.
Beberapa bhikkhu ada yang
masih bersedih, karena Buddha
akan tiada. Buddha berpesan
kepada para bhikkhu. Pesan
Buddha ”Hidup ini menderita,
Sumber: domenico-schietti-2.
berusaha dengan sungguhblogspot.com
sungguh”. Buddha wafat pada
bulan purnama di bulan Waisak. Gambar 3.4 Buddha wafat
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Ayo Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat, dan jawaban kamu menjadi sebuah
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Tahun berapa Pangeran Siddharta lahir?
2. Di manakah Pangeran Siddharta lahir?
3. Bagaimana perasaan bhikkhu yang belum suci saat Buddha
wafat?
4. Di mana Petapa Gotama mencapai Bodhi?
5. Apa arti Trisuci Waisak?
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantumu membuat kartu
“Selamat Trisuci Waisak” berikut ini.
Buatlah kartu ucapan Selamat Hari Raya Waisak kepada temanmu,
saudaramu, gurumu, atau orang tuamu!
Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Kertas karton
2. Pensil warna
3. Gunting
4. Lem kertas
5. Spidol
Buatlah gambar sesuai peristiwa Waisak/gambar lambanglambang dalam agama Buddha.
Dapat juga dengan cara mengakses di internet.
Contoh:
Kami siswa-siswi kelas 3 A SDN
....
mengucapkan:
Selamat Trisuci Waisak 2559 BE/
2015
Kepada Bapak/Ibu Guru . . . .
Semoga damai dan bahagia
Semoga semua makhluk
berbahagia.

Dari
Siswa kelas 3
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Ayo, Bernyanyi
Belajar Dharma dengan bernyanyi dapat menimbulkan keyakinan.
Dengan bernyanyi, kita akan memahami peristiwa yang terjadi
saat Waisak. Berikut ini adalah lagu “Malam Suci Waisak” untuk
mengingatkan peristiwa Trisuci Waisak.
Ayo, pelajari lagu di bawah ini, kemudian nyanyikan dengan khidmat.
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Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kegiatan Belajar 10
Perayaan Hari Waisak dan Maknanya
Berikut ini adalah pembahasan tentang sejarah Hari Raya Waisak.
Untuk memahami makna dan bentuk perayaan Waisak, kamu
harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati,
bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Di
lanjutkan berlatih mengerjakan soal, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah, dan terakhir berkreatif.
Apa dan bagaimana sejarahnya?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca dan simak dengan baik teks berikut ini,
kemudian ungkapkan pendapat dan sampaikan pertanyaanmu.

1. Perayaan Hari Raya Waisak
Hari Raya Waisak diperingati
antara bulan Mei–Juni pada
saat bulan purnama setiap
tahunnya. Hari raya ini telah
dijadikan sebagai hari libur
nasional. Waisak dirayakan
secara nasional di Candi
Borobudur dan Candi Mendut,
atau di tempat-tempat tertentu Sumber: nasional.news.viva.co.id
Gambar 3.5 Waisak di Candi
di kota-kota besar.
Borobudur
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2. Makna Perayaan Waisak
Gema Waisak makin
berkumandang. Jalan-jalan
raya dihiasi dengan bendera
Buddhis, janur, umbul-umbul,
dan sepanduk. Umat Buddha
yang tidak merayakan ke
Candi Borobudur, merayakan
Waisak di cetiya, vihara atau
di sekolah. Memperingati
Sumber: tribunnews.com
Hari Waisak dilakukan dengan
Gambar 3.6 Donor darah
kebaktian di wihara. Pada
peringatan Waisak, kita dapat melakukan kegiatan sosial.
Bekerja bakti dan bergotong-royong bersih lingkungan,
lingkungan rumah, wihara, dan lingkungan sekolah. Kegiatan
sosial sebagai wujud bakti kepada Buddha. Kegiatan sosial
lain seperti donor darah atau membagi sembako, dan
membantu orang yang membutuhkan.
Tujuannya untuk
memperingati peristiwa
penting yang dialami oleh
Buddha. Hari raya tersebut
dianggap suci dan istimewa
karena mempunyai nilai
yang agung dan luhur.
Umat Buddha merayakan
hari Raya Waisak,
Sumber: gbidaanmogot.com
untuk memperingati
Gambar 3.7 Kunjungan kasih
tiga peristiwa penting.
Ketiga peristiwa ini dapat dijadikan teladan kita dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan welas asih yang tulus, Petapa
Siddharta meninggalkan kemewahan dan hidup sederhana.
Membabarkan Dharma demi kebahagiaan makhluk. Waisak
sangat bermakna dalam kehidupan jika kita mau melakukan
perbuatan baik. Berbagi kasih kepada semua makhluk.
Berbagi rezeki kepada orang lain.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal yang
masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu pahami atas
gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk men
jawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Di mana umat Buddha merayakan Waisak Nasional?
2. Aksi sosial apa saja yang dilakukan umat Buddha saat
Waisak?
3. Selain di candi Borobudur, umat merayakan Waisak dimana
saja?
4. Sumbangan apa saja yang layak untuk orang jompo?
5. Apa yang dilakukan umat Buddha menjelang perayaan
Waisak?
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Mari Beraktivitas
Isilah teka-teki silang di bawah ini.

Pertanyaan Menurun
1. Tempat mencapai
Penerangan Sempurna
3. Hari raya di bulan Mei
5. Nama keluarga Siddharta
8. Bulan bulat di saat Waisak
9. Tempat bertapa Siddharta
6. Perayaan Waisak Nasional
dirayakan di candi . . . .
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Pertanyaan Mendatar
1. Penerangan Sempurna
2. Tercapai cita-citanya
4. Nama lain pohon bodhi
7. Jumlah peristiwa Waisak
8. Lengkapi kata di dalam
kurung (tiga . . . .)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu belajar mengerjakan TTS
3 di depan, untuk kemudian dikerjakan di sekolah.
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kegiatan Belajar 11
Sejarah Hari Raya Asadha
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah sejarah hari Raya Asadha yang menggambarkan
tentang makna keyakinan umat Buddha. Sebelumnya, akan
dipelajari keyakinan manusia masa lalu.
Untuk memahami tentang keyakinan, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, berkreativitas, membuat kartu ucapan Selamat
Hari Asadha, dan terakhir berkomunikasi dengan orang tuamu di
rumah.
Apa dan bagaimana arti dan makna perayaan Asadha?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca, dan simak dengan baik teks berikut ini.

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar 3.8 Buddha mengajarkan Damma

Amati Gambar 3.8 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Ayo amati cuplikan kisah berikut ini dengan saksama.
Zaman dahulu,
manusia belum mengenal
agama. Mereka
menyembah batu sebagai
tempat untuk meminta
dan berlindung. Mereka
memuja dewa dengan
mempersembahkan
korban. Mereka yakin
bahwa hidupnya akan
bahagia dengan
Sumber: Dokumen Kemdikbud
mengorbankan binatang. Gambar 3.9 Upacara pengorbanan
Buddha mengajarkan
tentang cinta kasih. Jangan mengorbankan makhluk lain demi
kebahagiaan diri sendiri.
Kebahagiaan seseorang
ditentukan oleh diri sendiri.
Jika kita selalu berbuat baik,
kita akan menerima hasil
yang baik. Jika perbuatannya
jahat, hasilnya penderitaan.
Jika ingin kaya, berbuatlah
dermawan. Jika, ingin
dihormati, hormatilah
Sumber: Dokumen Kemdikbud
orang lain. Kebahagiaan
Gambar 3.10 Meminta bantuan
ditentukan oleh diri sendiri.
		paranormal
Setiap manusia memiliki
karma sendiri.
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Sejarah Hari Asadha
Petapa Gotama menjadi
Buddha. Buddha akan
menyebarkan Dharma.
Buddha menemui lima
petapa di Taman Isipatana.
Kelima petapa adalah teman
bertapa di Hutan Uruvela.
Mereka bertapa dengan cara
menyiksa diri. Kelima petapa
itulah yang layak menerima
Dharma. Dharma telah
ditemukan Buddha. Awalnya,
Buddha tidak disambut baik
oleh mereka.

Sumber: baruabd.weebly.com

Gambar 3.11 Buddha menemui
		lima petapa

Kelima petapa telah
membuat kesepakatan,
jangan menyambut Petapa
Gotama seperti layaknya
guru. Kelima petapa lupa
akan kata-katanya. Mereka
menyambut kedatangan
Buddha. Kelima petapa
menyapa dengan sopan.
Mengambil mangkok-Nya.
Mencuci kaki-Nya. Merapikan Sumber: baruabd.weebly.com
Gambar 3.12 lima petapa
jubah-Nya. Menyiapkan
		menyambut Buddha
tempat duduk-Nya. Buddha
menjelaskan maksud kedatangan-Nya. Kemudian, mereka
duduk mendengar Dharma.
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Pertama kali Buddha
membabarkan Dharma kepada
lima petapa, bertempat
di Taman Rusa Isipatana.
Khotbah-Nya disebut
Dhammacaka Pavattana
Sutta yang berarti khotbah
Pemutaran Roda Dharma.
Kelima petapa tersebut
Sumber: baruabd.weebly.com
bernama Asajji, Kondana,
Gambar 3.13 Buddha mengajar
Mahanama, Bhadiya, dan
		lima petapa
Vappa. Buddha mengajarkan
dua cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar hawa
nafsu. Selesai berkhotbah, Kondana memperoleh mata
Dhamma.
Kelima petapa ditakhbis
menjadi bhikkhu. Buddha
kemudian membentuk
Sangha. Sangha ini adalah
perkumpulan para bhikkhu dan
bhikkhuni. Buddha sebagai
ketua Sangha pertama. Sejak
Sumber: baruabd.weebly.com
saat itu, terbentuklah tiga
Gambar 3.14 Buddha
permata Buddha, Dharma, dan menugaskan siswanya
menyebarkan Dhamma
Sangha. Tiga permata disebut
Triratna. Setelah Sangha terbentuk, Buddha memerintahkan
murid-murid-Nya untuk menyebarkan Dharma ke seluruh
dunia. Hari Asadha diperingati 2 (dua) bulan setelah hari
Raya Waisak. Biasanya, jatuh pada bulan Juli. Asadha tidak
disebut sebagai hari raya, tetapi disebut sebagai hari besar
karena hari itu bukan hari libur nasional. Asadha sama
dengan bulan Juli.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk men
jawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Berdasarkan teks bacaan di depan, jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Contoh jalan ekstrim yang dibabarkan Buddha adalah… .
2. Saat hari Asadha, umat Buddha melakukan kebajikan di
wihara, antara lain ….
3. Contoh perbuatan ekstrem yang dilakukan pelajar adalah
….
4. Saat khotbah pertama, Buddha membabarkan tentang….
5. Jumlah bhikkhu yang menjadi murid pertama Buddha
sebanyak ….
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantumu membuat kartu
“Selamat Hari Asadha” berikut ini.
Buatlah kartu ucapan Selamat Hari Asadha kepada gurumu/
temanmu.
Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Kertas karton
2. Pensil warna
3. Gunting
4. Lem kertas
5. Spidol.
Buatlah gambar sesuai peristiwa asadha/gambar lambanglambang dalam agama Buddha.
Dapat juga dengan cara mengakses di internet.
Contoh:
Kami siswa-siswi kelas 3 A SDN
…
mengucapkan:
Selamat Hari Raya Asadha 2559
BE/2015
Kepada Bapak/Ibu Guru ……….

Semoga damai dan bahagia
Semoga semua makhluk
berbahagia
Dari
Siswa kelas 3
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman 10)
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Kegiatan Belajar 12
Perayaan Hari Asadha dan Maknanya
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah makna hari Raya Asadha yang menggambarkan
tentang makna keyakinan umat Buddha. Untuk memahami
tentang keyakinan, kamu harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu
akan belajar mengamati, bertanya, mencari informasi, menalar,
dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal,
berkreativitas, membuat kartu ucapan selamat hari Asadha, dan
terakhir berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana arti dan makna perayaan Asadha?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca dan simak dengan baik teks berikut ini.
Kemudian, ungkapkan pendapat dan sampaikan pertanyaanmu.
Amati Gambar 3.15
dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat serta
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. .................................................
2. ................................................
3. ................................................
Pertanyaanku:
1. ................................................? Sumber: www.radarjogja.co.id
2. ...............................................? Gambar 3.15. Pemberkatan oleh
3. ...............................................? bhikkhu
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Makna Perayaan Hari Asadha
Dalam perayaan Asadha,
para bhikkhu memberikan
ceramah tentang Ajaran
Buddha. Perayaan Asadha
dihadiri umat Buddha.
Dengan penuh khidmat, umat
mendengarkan ceramah.
Perayaan Asadha juga diisi
Sumber: Dokumen Penulis
dengan lomba membaca
Gambar 3.16 Lomba di hari Asadha
ayat-ayat Dhammapada,
serta melakukan kegiatan
sosial lainnya. Merayakan hari Asadha berarti melaksanakan
Dharma kehidupan sehari-hari. Hari Asadha disebut juga hari
Dharma.
Hari Asadha diperingati untuk mengingat kembali kejadian
penting yang berhubungan dengan kehidupan Buddha.
Buddha melakukan kegiatan dan perbuatan yang bermanfaat.
Hari Asaddha dengan
melaksanakan kebaktian
di cetiya, wihara, atau di
sekolah. Merenungkan sifatsifat luhur Dharma, berusaha
melaksanakan Dharma
dalam kehidupan kita seharihari. Kegiatan yang dapat
menumbuhkan keyakinan
Sumber: viharabudhibhakti.blogspot.
terhadap Triratna yaitu, bakti com
sosial atau perlombaan.
Gambar 3.17 Perayaan Asadha
Lomba cerdas cermat
Dharma, lomba melukis atau mewarnai gambar.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Berdasarkan teks bacaan di depan, lengkapilah soal-soal di
bawah ini dengan benar.
1. Perayaan hari Asadha dilakukan dengan merenungkan sifatsifat luhur ....
2. Contoh kegiatan lomba Dharma dalam perayaan Hari Asadha
adalah ....
3. Perayaan Asadha disebut juga sebagai hari ....
4. Kebaktian dalam perayaan hari Asadha dilakukan di ....
5. Melakukan bakti sosial dan lomba Dharma dapat
menumbuhkan keyakinan terhadap ....
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Tes Keterampilan
Bermain peran

Bentuklah kelompok terdiri atas enam orang. Perankan cara para
petapa menyambut kehadiran Buddha yang akan membabarkan
Dharma!
Caranya:
1. Peserta terdiri atas enam orang.
2. Satu orang menjadi Buddha.
3. Lima orang menjadi petapa.
4. Siapkan alat berupa mangkok (sejenisnya).
5. Kain sebagai pengganti jubah.
6. Buatlah dialognya dengan bahasa.

Ayo, Belajar Dhammapada
Melakukan perbuatan tanpa pamrih dapat dilakukan sekaligus
menghindari kelakuan buruk. Berikut ini adalah syair Dhammapada
yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghindari kelakuan
buruk.
Ayo belajar baca Dhammapada 67, kemudian renungkan artinya.

Na taṁ kammaṁ kataṁ sādhu
yaṁ katvā ānutappati
yassa assumukho rodaṁ
vipākaṁ paṭisevatī.
Artinya:
Bilamana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan mem
buat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik.
Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap
tangis dan wajah yang bergelimang air mata.” Dhammapada
67.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

95

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Mintalah waktu pada ayah atau ibumu untuk menggantikan
pekerjaan mereka mengurus rumah tangga. Kamu bisa memilih
pekerjaan yang belum pernah kamu lakukan untuk meringankan
beban pekerjaan kedua orang tuamu. Lakukan pekerjaan tersebut
dengan ikhlas dan bahagia.
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Penilaian Harian 3
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Buddha wafat di Kota….
a. Benares				c. Sarnath
b. Kusinagar				d. Rajagaha
2. Arti waisak adalah … .
a. bulan Februari			
b. bulan Mei				

c. bulan Juli
d. bulan Oktober

3. Pangeran Siddharta lahir pada bulan ….
a. Februari				c. Mei
b. Maret					d. Juli
4. Merenungkan sifat baik Buddha, berarti mengembangkan ….
a. kesadaran				c. kebenaran
b. kesucian				d. kebijaksanaan
5. Trisuci Waisak memperingati . . . .
a. satu peristiwa			
c. tiga peristiwa
b. dua peristiwa			
d. empat peristiwa
6. Buddha membabarkan Dharma kepada Arahat Bhikkhu di
Wihara . . . .
a. Anathapindika			
c. Veluvana Arama
b. Rajagaha				d. Jetavana
7. Perhatikan gambar di bawah ini!
Sang Buddha sedang . . . .
a. meditasi
b. memarahi murid-Nya
c. membabarkan dharma
d. berdiskusi
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8. Buddha menemui kelima petapa di ….
a. Taman Nigroda 			
c. Hutan Bambu
b. Hutan Mangga 			
d. Hutan Gaya
9. Murid pertama Buddha yang menjadi bhikkhu bernama ….
a. Assajji 					
c. Mahanama
b. Kondanna 				
d. Bhaddhiya
10. Lihat tabel!
No.
1.

Hari Raya
Waisak

2. Asadha
3. Kahthina
4. Magha Puja

Hari raya agama Buddha untuk memperingati Khotbah Pertama Buddha ditunjukkan nomor ….
c. 3
a. 1			
b. 2 			
d. 4

11. Biasanya umat Buddha dalam menyambut perayaan Waisak,
melakukan kegiatan sosial seperti ….
a. donor darah				
c. jualan ikan
b. pesta bakar ikan			
d. pesta minuman keras
12. Saat lahir, Pangeran Siddharta bisa berjalan di atas ….
c. bunga mawar
a. bunga teratai			
b. bunga matahari			
d. bunga kasturi
13. Perayaan Asadha untuk mengawali umat Buddha memiliki
….
a. keyakinan				c. keinginan
b. kebanggaan				d. kekuatan
14. Pesan terakhir Buddha kepada para siswa saat peristiwa ….
c. waisak
a. Magha puja				
b. Asadha					d. Kathina
15. Nama Khotbah Pertama Buddha kepada lima petapa adalah
….
a. empat kebenaran mulia		
c. dua jalan ekstrem
b. hukum karma			
d. hukum anicca
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1. Bagaimana keyakinan orang terdahulu sebelum masuk
ajaran Buddha?
2. Mengapa lima petapa tidak menyambut Buddha?
3. Tuliskan 5 petapa teman bertapa di Uruvela!
4. Mengapa tidak boleh mengorbankan makhluk lain?
5. Apa nama Khotbah Pertama Buddha kepada lima petapa?
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Pelajaran IV

Hari Raya Magha Puja
dan Kathina
Tahukah Kamu

Sumber: Dokumen Kemdikbud
Gambar 4.1 Bertelepon

Gambar 4.1 menggambarkan kehidupan sekarang yang
dilengkapi dengan teknologi modern. Pada zaman dahulu,
manusia berkomunikasi dengan cara langsung bertemu
atau dengan kemampuan batin. Pertemuan mereka bisa
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karena kebetulan. Hal ini untuk perbandingan manusia
yang hidup zaman dahulu dan sekarang. Bagaimana
pendapatmu?
Umat Buddha di seluruh negeri merayakan Magha Puja.
Pada saat Buddha membabarkan Dharma di bulan Magha
di kota Rajagaha. Para bhikkhu yang telah memiliki
kesucian datang tanpa diundang karena kemampuan ba
tin mereka. Kini, umat Buddha mengulang kembali dengan
merayakannya. Mengapa para bhikkhu yang berjumlah
1.250 arahat bisa hadir? Apa yang akan dibabarkan oleh
Buddha?
Mari, ikuti pembelajaran berikut ini.

Kegiatan Belajar 13

Sejarah Hari Raya Magha Puja
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah pembahasan tentang sejarah hari Raya Magha
Puja.
Untuk memahami peristiwa bersejarah di bulan Magha, kamu
harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati,
bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi.
Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal, belajar bernyanyi,
berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah dan terakhir
mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana sejarah Magha Puja?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amati Gambar 4.2, bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 4.2 Khotbah Buddha kepada 1250
arahat

Amati Gambar 4.2 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
serta pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Sejarah Hari Raya Magha Puja
Peristiwa Magha Puja terjadi tiga bulan sebelum Buddha
wafat (Buddha parinibbana). Hari Magha Puja diperingati
pada bulan Februari-Maret. Buddha tidak mengundang para
siswa-Nya. Para siswa yang memiliki kemampuan batin
mampu melihat kejadian tersebut. Para bhikkhu adalah muridmurid Buddha. Pada waktu itu, murid Buddha berjumlah 1.250
orang. Mereka datang tanpa diundang. Mereka telah mencapai
kesucian arahat. Waktu itu, Buddha sedang berdiam di Wihara
Veluvana Arama, Rajagaha.
Buddha mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar Ajaran
Buddha. Penggalan syair inti ajaran Buddha yang disampaikan
kepada 1.250 bhikkhu arahat pada peristiwa Magha Puja antara
lain:
Sabbapãpassa akaraãņam
kusalassa upasampadã
sacittapariyodapanam
etam buddhãna sãsanam
artinya:
“Jangan berbuat jahat,
berbuatlah kebajikan,
Sucikan hati dan pikiran.
Inilah inti ajaran semua Buddha”.
Inti ajaran para Buddha dikenal dengan sebutan “Ovada
Patimokkha”. Hari Magha Puja memperingati peristiwa yang
berhubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inti
semua ajaran Buddha dirangkum dalam kitab suci agama
Buddha, yaitu Tripitaka:
1. Jangan berbuat jahat, rangkuman dari Vinaya Pitaka.
2. Berbuatlah kebajikan, rangkuman dari Sutta Pitaka, dan
3. Sucikan hati dan pikiran, rangkuman dari Abhiddhamma
Pitaka.
Buddha menjelaskan “Ovada Patimokha” kepada para arahat
dengan waktu yang sangat singkat. Ovada bukan Sutta, tetapi
berupa “nasihat” kepada para bhikkhu yang telah memahami,
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menyelami, dan melaksanakan Dharma. Kejadian ini sangat
luar biasa. Mengapa? Karena untuk menghadirkan 1.250 orang
sangatlah sulit. Di zaman yang serbacanggih saat ini saja,
dengan teknologi modern, belum tentu bisa menghadirkan
1.250 orang yang datang secara bersamaan.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Berdasarkan teks bacaan di depan, jawablah pertanyaanpertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud dengan Magha Puja?
2. Apa rencana Buddha membabarkan Dharma di bulan
Magha?
3. Apa yang dibabarkan oleh Buddha saat Magha Puja?
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4. Apa inti sari ajaran Buddha?
5. Mengapa Buddha tidak mengundang para siswa-Nya untuk
hadir pada waktu itu?
6. Apakah para siswa-Nya bisa hadir? Bagaimana caranya?

Ayo, Bernyanyi
Belajar Dharma dengan bernyanyi dapat menimbulkan keyakinan.
Dengan bernyanyi, kita akan memahami peristiwa yang terjadi
saat Waisak. Berikut ini adalah lagu “Inti Ajaran Buddha” untuk
mengingatkan peristiwa Magha Puja.
Ayo, pelajari lagu di bawah ini. Kemudian, nyanyikan dengan
khidmat.

Inti Ajaran Buddha
Cipt. Bhante Suddhayana
Sejak dulu sekarang juga nanti
Tetap sama inti ajaran Buddha
Walau beda cara juga bahasa
Namun satu tujuan ke Nirwana
Reff:
Berusaha tak berbuat kejahatan
Bersemangat berbuat kebajikan
Mensucikan hati juga pikiran
Agar hidup selalu damai dan tenteram
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Ayo, Berlatih
Tulislah dalam bahasa Pali “Inti Sari Ajaran Buddha”, beserta artinya.
Tulis dalam kertas karton, hiasi pinggirnya dengan spidol atau pensil
warna. Kemudian, pajanglah di dinding kelasmu.
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk mengajari bernyanyi lagu Malam Suci
Waisak.
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Kegiatan Belajar 14
Perayaan Hari Magha Puja dan Maknanya
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah pembahasan tentang makna dan perayaan
hari Magha Puja.
Untuk melakukan kegiatan sebelum dan sesudah perayaan Magha,
dilakukan kegiatan sosial dan perlombaan kreativitas Buddhis.
Untuk mempelajarinya, kamu harus berdiskusi. Dalam berdiskusi
kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari informasi, me
nalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal,
belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah
dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana makna perayaan Magha Puja?

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca, dan simak dengan baik teks berikut ini,
kemudian ungkapkan pendapat dan sampaikan pertanyaanmu.
Amati Gambar 4.3 dengan
cermat kemudian ungkapkan
pendapat serta pertanyaanmu!

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar: 4.3 Berdiskusi membuat janji
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Pendapatku:
1. ....................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
Pertanyaanku:
1. ..................................................?
2. .................................................?
3. .................................................?

Merayakan Hari Magha Puja
Setiap umat beragama
mempunyai hari-hari
raya. Tujuannya untuk
memperingati peristiwa
penting. Peristiwa
tersebut dianggap suci
dan istimewa karena
mempunyai nilai yang
agung dan luhur. Juga
untuk merenungkan
kembali peristiwaperistiwa penting yang
Sumber: www.ehipassikoschool.com
berhubungan dengan
Gambar 4.4 Bekerja bakti di wihara
kehidupan Buddha.
Kita dapat mencontoh sifat-sifat luhur Triratna dalam
kehidupan kita sehari-hari. Buddha, Dharma, dan Sangha
disebut Triratna. Permata Buddha diliputi kesadaran. Per
mata Dharma diliputi kebenaran. Permata Sangha diliputi
kesucian. Berbuat kebaikan dengan penuh kesadaran.
Berbuat kebajikan sesuai dengan kebenaran Dharma. Berbuat
kebajikan dengan tulus.
Pada hari Raya
Magha Puja, biasanya
umat Buddha melakukan
kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat. Seperti
upacara-upacara,
puja bhakti, berdana,
meditasi, bakti sosial,
perlombaan, kerja bakti,
dan membebaskan
makhluk hidup dari
bahaya. Dengan
Sumber: kebajikandalamkehidupan.
blogspot.com
berbuat demikian, kita
Gambar 4.5 Membersihkan altar
tidak menyia-nyiakan
kesempatan melakukan perbuatan baik.
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Membersihkan altar Buddha dan lingkungan wihara adalah
perbuatan tepat untuk merayakan Hari Raya Magha Puja. Tetapi,
ada sedikit orang yang berpikiran buruk. Masih beranggapan
bahwa membersihkan wihara merupakan pekerjaan hina.
Bersih adalah pekerjaan pelayan dan pembantu. Sesungguhnya,
dengan bekerja bakti membersihkan wihara dapat menimbulkan
ketenangan dan kepuasan batin. Membersihkan wihara
adalah salah satu contoh perbuatan baik yang paling mudah
dilakukan. Perbuatan kecil ini mendatangkan manfaat bagi
yang melakukan. Sebaliknya, perbuatan jahat sekecil apa pun
akan mendatangkan celaka bagi yang melakukan.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam gambar
dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal yang
masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu pahami atas
gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
Berdasarkan teks bacaan di depan, jawablah pertanyaanpertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Saat hari Raya Magha Puja, umat Buddha melakukan
kebaktian di ….
2. Contoh perbuatan baik di rumah adalah ….
3. Para bhikkhu yang hadir dalam Magha Puja, semua ditakbis
oleh ....
4. Para bhikkhu yang hadir pada Magha Puja telah mencapai
tingkat kesucian ….
5. Magha Puja terjadi pada bulan ....

Ayo, Belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya!

Sabbapāpassa akaraṇaṁ
kusalassa upasampadā
sacittapariyodapanaṁ
etaṁ buddhāna sāsanaṁ.
Artinya:
Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa
mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin; inilah
Ajaran Para Buddha. Dhammapada 183
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar membuat kartu “Selamat
Hari Magha Puja” berikut ini.
Buatlah kartu ucapan Selamat Hari Magha Puja kepada gurumu/
temanmu.
Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Kertas karton
2. Pensil warna
3. Gunting
4. Lem kertas
5. Spidol
Buatlah gambar sesuai peristiwa Magha Puja/gambar lambanglambang dalam agama Buddha.
Dapat juga dengan cara mengakses di internet.
Contoh:
Kami siswa-siswi kelas 3 A SDN/
SDS
…………………………………
mengucapkan:
Selamat Hari Raya Magha Puja
2559 BE/2015
Kepada Bapak/Ibu Guru ……….
Semoga damai dan bahagia
Semoga semua makhluk
berbahagia
Dari
Siswa kelas 3

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman 10)
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Kegiatan Belajar 15
Sejarah Hari Raya Kathina
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah tentang sejarah hari Kathina.
Untuk memahami sejarah Kathina, kamu melakukan diskusi. Dalam
berdiskusi, kamu belajar mengamati, bertanya, mencari informasi,
menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal,
belaja memecahkan masalah, belajar membaca Dhammapada, dan
terakhir berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana sejarah hari Kathina?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca dan simak dengan baik teks berikut ini.
Amati Gambar 4.6
dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat dan
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ............................................
2. ...........................................
3. ...........................................

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar 4.6. Berdana kepada bhikkhu

Pertanyaanku:
1. ..........................................?
2. ..........................................?
3. ..........................................?
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Kathina artinya bulan Oktober. Pada bulan itu, seluruh umat Buddha
memberikan ungkapan terima kasih kepada Bhikkhu Sangha
karena telah memberikan pengetahuan Dhamma kepada umatnya.
Terima kasih itu berupa dana persembahan empat kebutuhan
pokok bhikkhu. Berikut ini adalah sejarah terbentuknya perayaan
Kathina.

Sejarah Hari Kathina
Dahulu kala, ada serombongan bhikkhu yang berjalan
dari kota kecil, Pava, menuju
Savatthi untuk menghadap
Buddha di kota Savatthi.
Di tengah perjalanan,
rombongan bhikkhu ini
berhenti karena musim vassa
telah datang. Musim vassa
artinya musim hujan. Di India,
musim vassa mulai dari bulan
Juli-Oktober sampai dengan
Oktober-November.

Sumber: tulakrystal.thoughts.com

Gambar 4.7 Banyak bikkhu
sedang bervassa di hutan

Buddha sudah menggariskan peraturan bahwa selama
musim hujan, para bhikkhu tidak boleh bepergian. Jalan akan
menjadi becek, dan akan menyusahkan para bhikkhu. Juga
jika para bhikkhu tinggal di hutan, binatang-binatang kecil
akan terganggu.
Selama 3 bulan masa vassa tersebut, para bhikkhu
harus tinggal diam di suatu wihara. Setelah musim hujan
berlalu, para bhikkhu yang berjumlah 30 orang melanjutkan
perjalanan menghadap Buddha.
Tiba di Wihara Jetavana di Savathi, pakaian/jubah mereka
menjadi compang-camping. Kotor oleh lumpur, lusuh dan
basah semuanya. Padahal, mereka tidak punya jubah
pengganti.
Jubah para bhikkhu pada zaman dahulu berasal dari kainkain yang dibuat dari bekas pembungkus mayat. Kemudian
dijahit sendiri untuk dijadikan jubah. Kain jubah itu dicelup
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dengan kulit kayu beraneka warna. Untuk keseragaman,
Buddha menganjurkan untuk mencelup dengan warna yang
sama.
Kemudian, ada umat yang sangat berbakti, yaitu Visakkha
dan Anathapindika. Mereka minta izin kepada Buddha untuk
mempersembahkan bahan/kain jubah. Sejak saat itulah,
ditetapkan sebagai Upacara Kathina, yang masa pelaksanaanya
selama 1 bulan.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
A. Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini dengan
jelas dan benar.
1. Apa tujuan diadakan perayaan Kathina?
2. Apa manfaat merayakan Kathina di wihara atau
sekolahmu?
3. Bagaimana perasaan kamu saat berdana kepada para
bhikkhu?
4. Dana apa yang layak dipakai bhikkhu?
5. Bagaimana sikap kamu setelah mengerti pelajaran yang
diberikan gurumu?

B. Berilah tanda centang () pada kotak gambar yang layak
didanakan kepada bhikkhu!
A.

E.

B.

F.
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C.

G.

D.

H.

Ayo, Berkreativitas
Buatlah kartu ucapan Selamat Hari Raya Kathina kepada teman
satu kelasmu!
Dengan cara menghiasi kartu ucapan dengan gambar yang
berhubungan dengan perayaan hari Kathina. Waktu yang
disediakan, kamu bisa minta bantuan kedua orang tuamu.
(2x pertemuan, selama 2 minggu, kemudian kumpulkan kepada
gurumu untuk dinilai).
Bahan-bahan yang diperlukan:
1. Kertas karton
2. Pensil warna
3. Gunting
4. Lem kertas
5. Spidol
Buatlah gambar sesuai peristiwa Magha Puja/gambar lambanglambang dalam agama Buddha.
Dapat juga dengan cara mengakses di internet.
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Contoh:
Kami sekeluarga mengucapkan:
Selamat Hari Raya Kathina 2559
BE/2015
Kepada teman-teman
Semoga berkah Kathina melimpah
kepada semua makhluk
Semoga damai dan bahagia
Semoga semua makhluk
berbahagia
						
						
Dari Temanmu kelas 3

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar membuat kartu ucapan
Selamat Hari Raya Kathina dengan karton.
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Kegiatan Belajar 16
Perayaan Kathina dan Maknanya
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah materi pelajaran tentang makna perayaan
Kathina.
Untuk memahami arti dan makna perayaan Kathina, kamu akan
berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, ber
tanya, mencari informasi, menalar, dan berkomuniaksi. Dilanjutkan
belajar menulis puisi berkaitan dengan tema baik hati dan lemah
lembut, berlatih mengerjakan soal, belajar memecahkan masalah,
bermain, dan terakhir berkomunikasi dengan orang tuamu di
rumah.
Apa dan bagaimana makna perayaan kathina dalam kehidupan?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amatilah gambar, baca, dan simak dengan baik teks berikut ini,
kemudian ungkapkan pendapat dan sampaikan pertanyaanmu.
Amati Gambar 4.8
dengan cermat, kemudian
ungkapkan pendapat dan
pertanyaanmu!

Sumber:parittabuddhis.com

Gambar: 4.8. Jubah Bhikkhu

Pendapatku:
1. .............................................
2. ............................................
3. ............................................
Pertanyaanku:
1. ...........................................?
2. ..........................................?
3. ..........................................?
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Di dalam upacara Kathina, umat mempersembahkan dana
kepada sangha bhikkhu. Sangha adalah tempat menanam jasa
yang sangat besar selain kepada orang tua.
Berdana kepada Sangha dan orang tua pahalanya sangat besar.
Untuk itu, pada hari Kathina, sebaiknya kita melakukan perbuatan
baik dengan puja bhakti dan persembahan dana. Oleh karena itu,
hari Kathina disebut juga hari Berdana.
Pada hari Kathina, umat Buddha dapat berdana berupa
keperluan pokok bhikkhu, seperti kain untuk jubah, sikat gigi, pasta
gigi, sabun mandi, gunting cukur, sandal dan keperluan lainnya.
Upacara Kathina yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kurang
dari 5 orang bhikkhu.
Ada beberapa syarat suatu upacara Kathina yang sesungguhnya
dapat dilakukan, yaitu.
a. Upacara Kathina hanya bisa dilakukan apabila di wihara (yang
ada simanya) ber-vassa minimal 5 bhikkhu.
b. Kelima bhikkhu tersebut harus melaksanakan vassa dengan
sempurna.
c. Kathina dana harus dipersembahkan di dalam masa Kathina
yang dalam bahasa Pali disebut “Kathina Kala atau Civara Masa”.
Artinya, persembahan Kathina harus dilakukan di bulan Kathina
atau bulan Pembuatan Jubah; tidak boleh dilakukan sebelum
Kathina Kala ataupun sesudah Kathina Kala.
d. Kathina Dana yang dipersembahkan umat harus berupa “Kathina
Dusang” atau kain/bahan pembuat jubah.
e. Para bhikkhu bermusyawarah menentukan siapa yang patut
menerima jubah (karena jubah Kathina hanya satu).
f. Pada hari itu juga, kain dipotong, dijahit, dikeringkan, dan harus
siap dipakai pada hari itu juga.
g. Sangha memberikan Anumodana kepada bhikkhu yang telah
menerima jubah Kathina.
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Manfaat Perayaan Hari Kathina
Berdana kepada sangha
pada saat Kathina Dana,
bukan berarti dana itu akan
dibagi untuk bhikkhu yang
hadir. Dana tersebut akan
dipergunakan oleh semua
bhikkhu dari mana pun juga.
Berdana kepada sangha berarti
berdana kepada sangha yang
lampau, sangha sekarang dan
sangha yang akan datang. Pada Sumber: parittabuddhis.com
Gambar 4.9 Persembahan
zaman sekarang, perayaan
jubah di hari kathina
Kathina dapat diselenggarakan
di sekolah atau di hotel. Pelaksanaan dana itu disebut
“Sangha Dana”. Sangha Dana dapat diberikan kepada para
bhikkhu berupa 4 kebutuhan pokok (catur pacaya), yaitu:
jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Selain itu,
kebutuhan penunjang lainnya misalnya: sandal, jarum, sabun,
alat mencukur rambut, alat tulis.
Berdana kepada sangha berarti telah menanam jasa.
Sangha adalah ladang yang paling subur untuk berdana.
Manfaat berdana kita memperoleh empat kebahagiaan:
1) umur panjang (ayu),
2) kecantikan (vanno),
3) kebahagiaan (sukkha),
4) kekuatan (bala).
Berdana kepada sangha berarti telah membantu
menyebarkan Buddha Dharma. Kita berdana harus dengan
hati ikhlas sebelum, saat dan setelah berdana. Akibatnya, kita
akan memperoleh berkah pada kehidupan sekarang dan pada
kehidupan yang akan datang.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1. Apa penjelasan Buddha tentang Kathina?
2. Bagaimana cara berdana Kathina?
3. Apakah harus berdana empat kebutuhan pokok bhikkhu,
saat Kathina?
4. Apa manfaat berdana Kathina?
5. Apa yang dimaksud dengan Kathina dana?
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Ayo, Belajar Dhammapada
Melakukan perbuatan tanpa pamrih dapat dilakukan sekaligus
menghindari kelakuan buruk. Berikut ini adalah syair Dhammapada
yang mengingatkan kita penting-Nya menghindari kelakuan buruk.
Ayo, belajar baca Dhammapada 67, kemudian renungkan artinya.

“Na ve kadariyā devalokam
vajanti bālā have nappasam
santi dānam dhīro ca dãnam
anumodamāno teneva
so hoti sukhī parattha”.

Artinya:
Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa.
Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi,
orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia
akan bergembira di alam berikutnya.” Dhammapada 177

Ayo, Bernyanyi
Belajar Dhamma dengan bernyanyi dapat menimbulkan keyakinan.
Dengan bernyanyi akan memahami peristiwa yang terjadi saat
Kathina. Berikut ini adalah lagu “Sambut Hari Kathina” untuk
mengingatkan peristiwa Kathina.
Ayo, pelajari lagu di bawah ini, kemudian nyanyikan dengan khidmat.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

123

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk mendengarkan puisi yang kamu baca
yang telah kamu buat hari ini. Kemudian, mintalah orang tuamu
untuk membuat puisi untukmu.
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Penilaian Harian 4
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Sejarah terjadinya Kathina bermula dari Kota ....
a. Savathi					c. Nepal
b. Rajagaha				d. Buddhagaya
2. Arti Kathina adalah ....
a. bulan Februari			
b. bulan Maret				

c. bulan Mei
d. bulan Oktober

3. Buddha melarang para bhikkhu bepergian di bulan OktoberNovember karena ....
c. musim dingin
a. musim hujan				
b. musim panas			
d. musim salju
4. Dana yang paling cocok untuk bhikkhu yang tinggal di gunung
....
a. makanan instan			
c. jubah yang tebal
b. mangkok dari perunggu
d. tutup kepala/topi
5. Pada saat Kathina Puja, Anathapindhika berdana kepada
bhikkhu berjumlah ....
a. 20 orang				
c. 40 orang
b. 30 orang				
d. 50 orang
6. Buddha membabarkan Dharma kepada Bhikkhu Arahat di
Wihara ....
a. Anathapindika			
c. Veluvana Arama
b. Rajagaha				d. Bodhgaya
7. Perayaan Kathina umat Buddha mempersembahkan dana
antara lain ....
a. tape recorder				
c. sepeda gunung
b. peralatan mandi			
d. tutup kepala/topi
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8. Contoh sikap yang baik saat bertemu bhikkhu adalah ....
a. jongkok 				
c. bersalaman
b. beranjali 				
d. berdiri tegak
9. Para bhikkhu yang hadir dalam Kathina Puja, menurut aturan
vinaya berjumlah ....
a. 3 orang					
c. 5 orang
b. 4 orang					
d. 6 orang
10. Pahala yang paling besar manfaatnya adalah berdana kepada
....
a. pengemis				c. pengamen
b. bhikkhu				
d. orang cacat
11. Khotbah Buddha di hadapan 1.250 bhikkhu terjadi bulan ....
a. Januari					c. Oktober
b. Februari				d. November
12. Pembabaran Ovada Patimokha di hadapan para arahat
berupa ....
a. nasihat					c. janji
b. sutta					d. permohonan
13. Umat Buddha merayakan Kathina harus dihadiri oleh ....
a. pejabat					c. bhikkhu
b. perwakilan majelis			
d. Pandita
14. Salah satu kebutuhan pokok bhikkhu adalah ....
a. pisau					c. tempat air
b. mangkok				d. handuk
15. Bersihkan hati dan pikiran adalah rangkuman dari kitab ....
a. Abhidhamma Pitaka		
c. Vinaya Pitaka
b. Samyutta Pitaka			
d. Sutta Pitaka
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
16. Tuliskan empat macam kebutuhan bhikkhu!
17. Apa nama khotbah yang disampaikan Buddha kepada 1.250
arahat?
18. Tuliskan Inti Sari Ajaran para Buddha!
19. Di kota mana Buddha membabarkan khotbah-Nya kepada
1.250 arahat?
20. Siapa yang berhak menerima persembahan Kathina?
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Penilaian Akhir Semester I
(PAS I)
			
			

Mata Pelajaran		
Kelas / Semester

: Pendidikan Agama Buddha
: III (Tiga) / Satu

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang merupakan jawaban paling
tepat!
1. Turut meringankan penderitaan orang yang terkena musibah
keluarga adalah wujud dari ....
a. gotong royong				
b. belas kasih				
c. tenggang rasa
d. simpati
2. Sumbangan yang tepat untuk korban kebanjiran agar mereka
tetap bertahan hidup adalah ....
a. baju tidur					
b. makanan					
c. baju seragam
d. tenda
3. Pangeran Siddharta mengingatkan temannya agar tidak
menyakiti angsa karena ....
a. kasihan pada temannya		
b. angsa adalah teman Pangeran
c. perbuatan dosa
d. kasihan pada angsa
4. Pangeran Siddharta menolong angsa yang dipanah oleh Dewadatta di ....
a. istana					
b. taman					
c. hutan
d. halaman
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5. Cara Pangeran Siddharta menolong angsa adalah ....
a. mengambil angsa			
b. mencabut panah dahulu		
c. langsung mengobati luka
d. dibawa ke pengadilan
6. Mampu menahan diri dari hinaan teman adalah ....
a. tenang 					
b. puas 						
c. sabar
d. damai
7. Seorang gadis kecil yang setiap pagi membersihkan mobil di
parkiran adalah jenis perbuatan ....
a. sila						 			
b. karuna 					
c. dana
d. metta
8. Paramita adalah sifat luhur yang harus dilakukan oleh ....
a. dewa								
b. manusia 					
c. arahat
d. bodhisattva
9. Paramita yang dilakukan oleh Bodhisattva berjumlah ....
a. lima									
b. enam 					
c. delapan
d. sepuluh
10. Ketika sedang menghadapi kesulitan, seseorang hendaknya
bersabar dan terus ....
a. berharap 					
b. berusaha 					
c. menunggu
d. menanti
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11. Sikap yang tepat ketika ada teman mengejekmu adalah ....
a. membalas 				
b. menangis 					
c. dendam
d. bersabar
12. Contoh sikap sabar berikut ini adalah ....
a. terburu-buru mengerjakan soal
b. cermat menghitung perkalian
c. membalas ejekan teman
d. membaca buku tergesa-gesa
13. Buddha mengatakan dalam Mangala sutta bahwa berkah
utama akan dimiliki oleh orang yang sabar dan ....
a. lemah lembut 				
b. tenang 					
c. periang
d. gembira
14. Tindakan yang tepat setelah kamu menolong orang lain adalah
....
a. meminta hadiah 				
b. memberi tahu teman 			
c. menunggu bayaran
d. diam penuh bahagia
15. Merenungkan sifat baik Buddha, berarti mengembangkan ....
a. kesadaran					
b. kesucian					
c. kebenaran
d. kejujuran
16. Pada saat Magha Puja, Buddha membabarkan Dhamma di
hadapan bhikkhu arahat berjumlah ....
a. 1.240					
b. 1.250					
c. 1.350
d. 1.360
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17. Lanjutkan syair berikut ini, “Janganlah berbuat jahat, sucikan
hati dan ...“.
a. pikiran					
b. tindakan					
c. ucapan
d. keyakinan
18. Orang yang perlu mendapat pertolongan sejati berikut ini adalah ....
a. teman yang tidak mengerjakan PR
b. teman yang sakit tidak bisa berobat
c. pengemis yang pura-pura sakit
d. teman yang jatuh karena bandel
19. Ketika seseorang telah mendapat pertolongan dan bantuan,
seharusnya ....
a. meminta pertolongan lagi 		
b. berterima kasih 				
c. diam karena malu
d. meminta maaf
20. Cara terbaik bila kamu hendak mengungkapkan rasa terima
kasih adalah ....
a. cukup mengucapakan terima kasih dan berdoa
b. bercerita kepada orang lain atas pertolongannya
c. berterima kasih dalam hati dan bersyukur
d. berusaha membalas jasa-jasanya dan berbuat baik
21. Cara berterima kasih yang benar atas makanan yang telah
kamu dapatkan adalah ....
a. makan dengan baik dan berterima kasih
b. makan makanan yang enak saja
c. menyisakan makanan yang tidak disukai
d. mencicipi sedikit dan memilih makanan lain
22. Pemuda Sigala menyembah enam arah atas perintah dari ....
a. ayah 					
b.		
ibu					
c. Buddha
d. kakek
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23. Masyarakat Tionghoa mengungkapkan rasa baktinya dengan
melakukan persembahyangan kepada leluhur yang sebut
sembahyang ....
a. Ceng Beng				
b. Fang Sen					
c. Konyan
d. Cio ko
24. Sifat luhur mampu bersikap tenang seimbang ketika
menghadapi kesulitan disebut ....
a. metta 					
b. karuna 					
c. mudita
d. upekkha
25. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan adalah
praktik pengembangan ....
a. metta 					
b. karuna 					
c. mudita
d. upekkha
26. Memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan adalah jenis
perbuatan ....
a. sila					 			
b. bakti 					
c. dana
d. metta
27. Khanti Paramita adalah sifat luhur yang harus dilakukan oleh
Bodhisattva yang berarti ....
a. sabar							
b. semangat 					
c. beramal
d. bijaksana
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28. Jenis Paramita yang dilakukan oleh Bodhisattva burung
Pelatuk adalah ....
a. berdana							
b. bijaksana 					
c. bersabar
d. bermoral
29. Setiap manusia memiliki sifat welas asih kepada ....
a. binatang							
b. dewa					
c. manusia
d. semua makhluk
30. Burung Pelatuk tidak marah saat diusir singa karena ia
memiliki ....
a. kemampuan					
b. paramita					
c. rasa takut
d. kebajikan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
31. Cita-cita harus dicapai dengan sikap sabar dan ....
32. Orang yang berjasa karena membuat kita pandai adalah ....
33. Berterima kasih kepada Buddha yang terbaik dilakukan
dengan cara ....
34. Candi di Jawa Tengah yang dipakai sebagai tempat perayaan
Waisak Nasional adalah ....
35. Perayaan Kathina umat Buddha mempersembahkan dana
antara lain ....
36. Contoh sikap yang baik saat bertemu bhikkhu adalah ....
37. Pahala yang paling besar manfaatnya adalah berdana kepada
....
38. Saat Hari Raya Magha Puja, umat Buddha melakukan
kebaktian di ....
39. Para Bhikkhu yang hadir dalam Magha Puja semua ditakbis
oleh ....
40. Buddha mentakbis 1.250 bhikkhu dengan kalimat ....
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III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik
dan benar!
41. Jelaskan bagaimana cara terbaik dalam meraih cita-cita!
42. Sifat apakah yang harus kamu tiru dari Pangeran Siddharta?
43. Bagaimana cara kamu menolong teman yang jatuh dari
sepeda dan terluka?
44. Apakah arti Prajna Paramita?
45. Mengapa Kharadiya terjerat jebakan?
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Pelajaran V
Kewajiban Anak

Tahukah Kamu

Sumber: harian.analisadaily.com
Gambar 5.1 Perayaan Cheng Beng

Sebagai anak, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua.
Anak yang berbakti hidupnya akan bahagia. Jika orang tua
sakit, bahkan sampai meninggal dunia, yang mengurus
segala pemakamannya adalah anaknya. Dalam tradisi
Tionghoa, setiap bulan tertentu diadakan sembahyang
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kuburan (cheng beng). Wujud bakti ini dilakukan secara
turun-temurun. Merawat orang tua yang sakit adalah
bentuk rasa kasih sayang yang tulus. Sesibuk apa pun
seorang anak yang berbudi, dia akan mengutamakan
keselamatan orang tua.
Mari, kita simak materi berikut.

Kegiatan Belajar 17
Kisah Anak yang Berbakti
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Berikut ini adalah pembahasan bakti anak kepada orang tua
sebagai pelaksanaan kewajiban.
Untuk memahami kewajiban anak, kamu akan berdiskusi. Dalam
berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih me
ngerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana bentuk kewajiban anak sebagai rasa baktinya?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Kisah Anak yang Berbakti
Sebagai anak, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Anak
yang berbakti hidupnya akan bahagia. Jika orang tua sakit, diberi
obat oleh anaknya dengan memasak ramuan obat sendiri, lalu
dicicipi dahulu sebelum diberikan untuk diminum. Sang anak harus
menjaga makan dan kondisi dirinya agar tetap kuat. Wujud bakti
ini dilakukan secara turun-temurun.
Mari, kita simak materi berikut.

Ayo Mengamati!
Bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini dengan cermat.

Mencicipi Obat Demi Ibu
Pada zaman Dinasti Wen di Tiongkok, ada seorang kaisar
bernama Kaisar Wen yang sangat berbakti. Dia adalah putra
dari Liu Bang. Dia sangat
menjunjung tinggi ajaran
Mahadewi Ratu Nawasura
Sakti Kiu Thian Hian De
(Hian De Ma). Dia juga
sangat sayang dan patuh
kepada ibunya. Walaupun
sangat sibuk dengan urusan
kenegaraan, tetapi dia tidak
mengabaikan kewajibannya
sebagai seorang anak. Dia
memberikan perhatian
Sumber: Dokumen Kemdikbud
secara pribadi kepada
Gambar 5.2 Merawat ibu yang
sakit
ibunya.
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Suatu hari, ibunya menderita sakit parah. Sakitnya tidak
menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kaisar sangat
mencemaskan keadaan ibunya. Dia selalu berdoa agar ibunya
segera sembuh. Kaisar Wen menjaga kondisi dirinya agar tetap
kuat untuk merawat ibunya yang sedang menderita sakit.
Pada suatu malam, Kaisar selalu duduk di samping tempat
tidur ibunya. Kaisar selalu menjaga dan memperhatikan kondisi
sang ibu. Di saat ibunya batuk, dia memberinya teh hangat. Di
saat ibunya kedinginan, dia memberikan selimut yang tebal.
Begitu sangat sayangnya Kaisar kepada ibunya.
Dalam memimpin kerajaan, Kaisar sangat memperhatikan
rakyatnya, dan juga sangat peduli kepada pelayannya. Karena
kebijaksanaannya itu, sehingga masalah-masalah kenegaraan
dapat ditangani secara efektif oleh para pejabat pengadilan
yang setia kepadanya. Kaisar sangat pintar membagi waktu
sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagai anak yang
berbakti.
Kaisar mengundang banyak dokter terkenal untuk mengobati
ibunya. Walaupun mengalami kegagalan, Kaisar tetap berusaha
mencari dokter yang cocok. Salah satu dokter berkata. “Yang
Mulia, saya telah menulis resep untuk Yang Mulia Ibu Kaisar.
Saya akan memeriksanya kembali untuk mengetahui apakah
obat itu berpengaruh.” Kaisar Wen memerintahkan pelayan
untuk meraciknya. “Pelayan, raciklah obat ini dan kemudian
rebuslah menjadi ramuan obat yang mujarab”. “Baiklah Tuanku,”
kata pelayan.
Ketika selesai meracik obat, pelayan memberikan kepada
Kaisar Wen. Kaisar Wen mencicipi obat tersebut sebelum
memberikan kepada ibunya. Setiap ramuan obat yang sudah
disiapkan, sang Kaisar selalu mencicipinya terlebih dahulu,
baru meminta ibu meminumnya.
Di bawah perawatan Kaisar yang cermat, kesehatan Ibu
Kaisar lambat laun kembali pulih. Akhirnya, Ibu Kaisar sembuh
total. Berkat kasih sayang yang tulus serta berkat meneladani
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ajaran Hian de Ma. Kaisar Wen sebagai anak yang patuh sangat
terkenal di seluruh negeri. Di bawah kepemimpinannya negara
menjadi makmur dan semua rakyat hidup penuh kedamaian
dan berkecukupan.
Di bawah perawatan Kaisar yang cermat, kesehatan Ibu
Kaisar lambat laun kembali pulih. Akhirnya, Ibu Kaisar sembuh
total. Berkat kasih sayang yang tulus serta berkat meneladani
ajaran Hian de Ma. Kaisar Wen sebagai anak yang patuh sangat
terkenal di seluruh negeri. Di bawah kepemimpinannya, negara
menjadi makmur dan semua rakyat hidup penuh kedamaian
dan berkecukupan.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
Latihan 1
Ayo, Kerjakan!
1.
2.
3.
4.
5.

Siapa nama kaisar Dinasti Wen?
Bagaimana kondisi sakit ibunya?
Apa yang harus kamu lakukan jika ibumu sakit?
Mengapa Kaisar lebih mengutamakan merawat ibunya?
Apa yang perlu kamu tiru dari kisah tersebut?

Ajaran Buddha
Simaklah wacana berikut ini dengan cermat!

Bakti Anak kepada Orang Tua
Orang tua bagaikan Buddha
dalam rumah. Bahkan, boleh
disebut Buddha yang masih
hidup bagi anak-anaknya.
Dengan demikian seorang anak
sayogyanya sangatlah hor
mat dan patuh kepada orang
tua. Mengingat jasa orang tua
sangat besar. Bahkan, jasanya
tidak bisa ditebus dengan
harta segunung sekalipun.
Berlaku baik kepada orang
tua merupakan surga dunia.
Menghormat dan merawat
Sumber: Dokumen Kemdikbud
orang tua sama halnya dengan Gambar 5.3 Anak merawat ayah
merawat seorang brahma.
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Kebahagiaan yang tiada tara adalah jika kita bisa berkumpul
dengan orang tua. Anak-anak bisa menunjukkan rasa
baktinya di kala orang tua masih hidup. Bakti kepada orang
tua merupakan balas budi anak. Walaupun jasa orang tua
tidak akan bisa dibalas hanya dengan berbuat demikian.
Dalam Sigalovada Sutta, diuraikan lima kewajiban anak
kepada orang tuanya, yaitu sebagai berikut.
1. Merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya
terutama di hari tua mereka.
2. Membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya.
3. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya.
4. Mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghamburhamburkan harta orang tua dengan sia-sia.
5. Memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya
yang telah meninggal dunia.
Jasa orang tua amat besar dan sulit terbalas oleh anakanaknya selama hidupnya. Simaklah Sabda Buddha sebagai
berikut:
“Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri
dan ibunya di pundak kanan selama seratus tahun, maka
anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang
mendalam dari orang tuanya. ”(Anguttara Nikaya Bab IV ayat 2)
Oleh sebab itu, anak-anak seyogyanya berbakti kepada
orang tuanya. Berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya.
Demi kebahagiaan kedua orang tua, anak-anak selalu dekat
dengannya. Dengan penuh kasih sayang, rasa hormat, rasa
bakti, dan peduli pada mereka. Bersikap patuh dan sopan
kepada ayah dan ibu adalah kebahagiaan. Dengan berbuat
demikian, sama halnya berlaku baik kepada para suci.
(Dhammapada Bab XXIII ayat 332)
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Ayo, Berlatih
Latihan 2
Ayo, Kerjakan!
1.
2.
3.
4.
5.

Mengapa anak wajib menghormati orang tuanya?
Siapa yang dimaksud Buddha masih hidup?
Apa yang kamu lakukan bila orang tua kita berbuat salah?
Apakah ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya?
Bagaimana cara membalas budi baik orang tua?

Ayo, Bernyanyi
Pelajari lagu di bawah ini. Kemudian, nyanyikan dengan riang.
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Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada VIII, ayat 107, kemudian renungkan
artinya!

“Yo ca vassasatam jantu
Aggim paricare vane
Ekan ca bha vitattananm
Muhuttam api pujaye
Sa yeyva pujana seyyo
Yan ce vassatam hutam”
Artinya:
Biarpun selama seratus tahun seseorang menyalakan api
pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika
ia walaupun hanya sesaat, menghormati orang yang telah
memiliki pengendalian diri. Dhammapada 107.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar membaca dan memahami
makna dari Dhammapada 107.
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Kegiatan Belajar 18
Berbakti kepada Ayah
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang kewajiban anak dalam Sigalovada
Sutta, kamu akan berdiskusi. Dalam berdiskusi kamu akan
belajar mengamati, ber
tanya, mencari informasi, menalar, dan
berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal, belajar
memecahkan masalah, belajar membaca Dhammapada, dan
terakhir berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana melaksanakan kewajiban anak dalam
Sigalovada Sutta?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 5.4 Menyembah enam arah
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Amati Gambar 5.5 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?

Permintaan Ayah Sigalo
Sebelum meninggal dunia, ayah Sigala meminta agar setiap
pagi, Sigala melakukan pemujaan. Setiap pagi hari sebelum
matahari terbit, Sigala memuja kepada enam arah.
Sigala membasahi rambut dan pakaiannya, merangkapkan
kedua belah tangannya ke atas, lalu menyembah ke berbagai
arah bumi dan langit, yaitu; arah Timur, arah Barat, arah Utara,
arah Selatan, arah Bawah, dan arah Atas.
Saat Buddha sedang berpinda pata, Beliau menemui
pemuda Sigala. Buddha mengajarkan makna pemujaan enam
arah yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut.
1. Arah Timur berarti menghormat kepada ayah dan ibu.
2. Arah Selatan berarti menghormat kepada guru.
3. Arah Barat berarti menghormat kepada istri dan anak.
4. Arah Utara berarti menghormat kepada sahabat atau
teman.
5. Arah Atas berarti menghormat kepada petapa atau
brahmana.
6. Arah Bawah berarti menghormat kepada pelayan atau
buruh.
Orang tua telah berkorban demi anak-anaknya. Setiap anak
banyak berhutang budi kepada mereka. Kasih sayang orang tua
sangat besar. Karena itu, setiap anak harus dapat membalas
jasa kebajikan orang tua.
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Dapatkah kita membalas budi orang tua?
Bagaimana caranya?
Setiap anak haruslah menjadi anak yang baik. Patuh kepada
orang tua, mendengarkan nasihat-nasihatnya, tidak marah
atau membenci kala orang tua bersalah. Berbicara sopan dan
mudah melayani. Hal demikian adalah cara-cara membalas
budi orang tua.
Sebagai balas budi, setiap anak hendaknya bertekad untuk
melakukan kewajiban kepada orang tua. Kewajiban tersebut
adalah:
1. merawat kedua orang
tuanya;
2. menghormati orang yang
lebih tua;
3. berkata sopan;
4. menghindari membicarakan
orang lain;
5. tidak akan menjadi orang
kikir, dia akan menjadi orang
yang murah hati;
Sumber: Dokumen Kemdikbud
6. berkata jujur; dan
7. menjaga dirinya untuk tidak Gambar 5.5 Seorang anak
sedang merawat orang tua yang
mudah marah.
sakit

Melaksanakan pekerjaan dan perbuatan yang baik dan
bermafaat akan membuahkan pahala yang berlimpah. Me
rawat orang tua, keluarga, dan lingkungan adalah perbuatan
yang sangat mulia. Melakukan perbuatan dengan tulus akan
mendapat berkah. Dapat terlahir di alam yang bahagia. Alam
surga adalah alam yang bahagia.
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Ayo Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kalian
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah tiada?
Mangapa harus menghormati orang tua?
Bagaimana cara melaksanakan bakti pada orang tua?
Siapa yang menjelaskan tentang khotbah kewajiban anak?
Apa yang dilakukan pemuda Sigala pada waktu pagi hari?
Apa yang dilakukan Buddha di pagi hari?
Ada berapa arah yang disembah oleh pemuda Sigala?
Bagaimana pendapatmu tentang sikap pemuda Sigala?
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Ayo, Belajar Memecahkan Masalah

Jason
Jason adalah siswa baru di kelas III. Ia baru pindah dari daerah.
Anaknya pemalu dan lugu. Pada saat belajar agama, dia
tidak punya buku paket agama. Di sekolah yang lama, ia tidak
belajar agama Buddha. Di sekolah yang baru pun, persediaan
buku agama sangat kurang. Jason ingin sekali belajar dan
menyimak penjelasan guru yang ada di buku. Jason ingin sekali
membacanya.
Bagaimana caranya agar Jason bisa melaksanakan
keinginannya?

Ayo, Belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya!

Bahum’pi ce sahitaṁ bhāsamāno
na takkaro hoti naro pamatto
Gopo’va gāvo gaṇayaṁ paresaṁ
Na bhāgavā sāmaññasa hoti

Artinya:
Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi
tidak berbuat sesuai dengan ajaran, maka orang lengah
itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik
orang lain; ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci.
Dhammapada 109
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Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi memecahkan masalah yang
dihadapi temanmu, Jason.

Kegiatan Belajar 19
Berbakti kepada Ibu
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami cara berbakti kepada ibu, kamu berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, bermain, dan berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah.
Apa dan bagaimana pengorbanan seorang ibu?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar: 5.6 Ibu mengandung

Amati Gambar 5.6 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Pengorbanan Ibu
Pengorbanan orang tua diberikan sejak ibu mengandung,
melahirkan, sampai anak-anaknya dewasa dan menikah.
Bahkan, sampai orang tua meninggal dunia. Saat ibu
mengandung badannya. Seolah-olah menjadi seberat gunung.
Ibu merasakan kesusahan setiap kali bangun tidur. Sepanjang
hari, ibu merasa mengantuk dan lamban. Ibu menjadi seperti
orang sakit, tidak mampu menelan makanan dan minuman
dengan baik.
Setiap hari, ibu selalu
gelisah memikirkan anaknya
yang akan lahir. Ibu khawatir
anaknya cacat atau tidak
normal. Ibu selalu makan
dan minum yang terbaik agar
anak di kandungan sehat.
Setelah sembilan
bulan berlalu, waktu
melahirkan pun tiba. Ibu
mempertaruhkan hidupnya
sendiri pada saat melahirkan
anaknya. Ibu sangat letih
baik dalam badan maupun
pikirannya. Namun, ketika
Sumber: Dokumen Mujianto
mendengar bahwa anaknya
Gambar 5.7 Ibu merawat anaknya
terlahir normal dan sehat,
dengan kasih sayang
ia sangat bahagia. Ibu
menggendongnya, memberikan air susunya hingga anaknya
berusia dua tahun.
Ibu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu
membersihkan kotoran anaknya tanpa merasa jijik. Ibu dan
ayah juga menjaga anaknya siang dan malam. Kadang
mereka kurang tidur karena terbangun oleh tangis anaknya.
Mereka tidak pernah memikirkan rasa laparnya, tetapi mereka
selalu mengusahakan agar anaknya mendapat makanan
dan minuman yang cukup. Ibu dan ayah selalu mencintai
dan berusaha membahagiakan anak-anaknya. Mereka
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selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anakanaknya. Mereka tulus dan ikhlas untuk kepentingan
anak-anaknya. Seorang ayah bekerja keras mencari uang
untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Memberikan
berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anakanaknya. Mereka selalu berdoa agar anak-anaknya selamat
sejahtera. Orang tua tidak pernah merasa bosan untuk
mendidik dan membimbing anak-anaknya. Mereka berusaha
menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri anak-anaknya.
Mengajarkan cinta kasih, dermawan, hormat kepada orang
tua, toleransi, sopan santun, dan menanamkan tanggung
jawab dalam hidupnya.
Seorang ibu berkewajiban terhadap anak-anaknya, yaitu
sebagai berikut.
1) Mencegah anaknya berbuat jahat.
2) Menganjurkan anaknya berbuat baik.
3) Melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri.
4) Mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya.
5) Memberikan warisan pada waktu yang tepat.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apa pesan Buddha kepada anak-anak tentang bakti?
Bagaimana cara berbakti ibu?
Berapa lama ibu mengandung anaknya?
Apa saja kewajiban anak kepada ibu?
Apa kebahagiaan seorang ibu bagi anak-anaknya?
Mengapa ibu digambarkan sebagai Buddha yang masih
hidup?
7. Apa yang dilakukan seorang ibu setelah anaknya lahir?

Kecakapan Hidup
Buatlah Puisi untuk Ibu
Pepatah mengatakan: “Kasih ibu sepanjang masa, sepanjang zaman
dan sepanjang kenangan”. Inilah kasih seorang ibu yang terusmenerus memberi kepada anaknya tak mengharapkan kembali dari
sang anak. Hati mulia seorang ibu berkerja tak kenal lelah dengan
satu harapan sang anak mendapatkan kebahagian serta sukses di
masa depannya. Mulai sekarang, katakanlah kepada ibu di mana
pun ibu kita berada dengan satu kalimat: ”Terima kasih Ibu ... Aku
mencintaimu, aku mengasihimu... selamanya”.
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Ayo, Berkreativitas
Isilah Teka Teki Silang di bawah ini. Mintalah petunjuk gurumu
cara menjawabnya.

Menurun

Mendatar

1. Nama khotbah Buddha
tentang ladang yang subur
2. Khotbah Buddha tentang
kewajiban
3. Patuh kepada orang tua
6. Orang yang membesarkan
kita
8. Orang yang kita hormati di
rumah

1. orang suci
4. menjaga harta orang tua
5. melestarikan kebiasaan
leluhur/orang tua
7. menjaga martabat orang
tua
9. sesuatu yang harus
dilaksanakan
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Ayo, Bermain
Mencari Dua Mustika
Buatlah dua kelompok, yaitu kelompok “Buddha” dan “Dharma”.
Carilah kartu bergambar sesuai dengan nama kelompok dalam
waktu 5 menit di lingkungan sekitar kamu (kelas/sekolah). Setiap
kelompok bebas menentukan anggotanya.
Kelompok Buddha bertugas mengumpulkan kartu bergambar orang
laki-laki dan yang berhubungan dengan laki-laki.
Kelompok Dharma bertugas mengumpulkan kartu bergambar
perempuan dan yang ada hubungannya dengan perempuan.
Kelompok dilarang mengambil atau menyembunyikan kartu gambar
kelompok lain. Kejujuran adalah nilai mata uang yang berlaku di
mana-mana.
Dalam waktu 5 menit, kelompok yang terbanyak mendapatkan
kartu bergambar adalah pemenangnya.
Lakukan permainan di atas bersama teman-temanmu dengan
pesan-pesan rahasia yang kamu inginkan dengan tema “Belajar
Berbakti”.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Berlindung kepada Buddha berarti berlindung kepada kebaikan.
Tuliskan tiga perbuatan baik yang sering kamu lakukan.
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________

Tuliskan tiga perbuatan baik yang ingin kamu lakukan, tetapi
belum terlaksana.
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
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Penilaian Harian 5
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Di bawah ini adalah contoh kewajiban anak kepada orang
tua ....
a. belajar dengan tekun		
c. mematuhi nasihatnya
b. memberi uang yang banyak d. memuji-muji
2. Kita harus mencari teman yang ....
a. kaya					c. pintar
b. baik					d. berani
3. Satu kewajiban anak bila orang tua sudah meninggal dunia
adalah ....
c. menjaga nama baik
a. menjaga harta			
b. menjaga orang tua		
d. menjaga saudara
4. Nama pemuda yang melakukan penyembahan enam arah
mata angin adalah ....
a. Sidharta				c. Dewadatta
b. Sigala					d. Ahimsaka
5. Pemuda Sigala melakukkan penyembahan enam arah mata
angin untuk menunjukkan ... kepada orang tuanya.
a. bakti					c. sujud
b. terima kasih				
d. sayang
B. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan
benar.
6. Nasihat orang tua harus kita ....
7. Orang yang harus dihormati di rumah antara lain ....
8. Menjaga nama baik keluarga adalah kewajiban anak
terhadap ....
9. Orang tua akan merasa bangga jika anak-anaknya berbuat....
10. Contoh tugas yang diberikan oleh ayah di rumah yaitu ....
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Pelajaran VI

Kewajiban Peserta Didik

Tahukah Kamu
Belajar menghormati guru. Cara menghargai guru dengan
mendengar dan memperhatikan instruksi gurumu.

Sumber: www.duniadiksi.com

Gambar 6.1 Guru memberi motivasi belajar

Amati Gambar 6.1 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang
berbakti hidupnya akan bahagia. Bila orang tua sakit, bahkan
sampai meninggal dunia yang mengurus segala pemakamannya
adalah anaknya. Dalam tradisi Tionghoa, setiap bulan tertentu
diadakan sembahyang.
Duduklah tegak tetapi rileks.
Kendorkan ketegangan yang kamu rasakan. Arahkan perhatian
pada guru yang dengan kasihnya menyampaikan pelajaran kepada
murid.
Apa yang sedang dilakukan oleh para siswa?
Apakah hal demikian perlu kita tiru?
Kita menjadi pintar, memiliki keterampilan karena jasa seorang
guru. Sudah sewajarnya kita menghormati guru. Bapak dan ibu
guru telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan didikan
sehingga kita menjadi baik, pintar, dan berbudi luhur. Apa yang
sudah kita berikan kepada Bapak dan Ibu Guru? Sudahkah menjadi
murid yang baik dan berbudi seperti harapan guru?
Mari, kita simak materi berikut.

Kegiatan Belajar 20
Kisah Guru Teladan
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang guru teladan, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana kisah guru teladan?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amati gambar dan bacalah dengan baik teks berikut ini dengan
cermat.

Kisah Guru Teladan
Dahulu, di sebuah
desa, tinggallah seorang
guru yang memiliki
banyak murid di sekolah
tempat ia mengajar.
Ia sangat dihormati
karena cinta dan kasih
sayang yang terpancar
dari raut wajahnya. Ia
sangat
menyayangi
murid-muridnya. Setiap
Sumber: http://blogsangpemenang.blogspot.
hari, ia selalu mengajar
co.id
di gedung sekolah tua,
Gambar 6.2. Guru sedang mengajar
yang dibangun zaman
Belanda. Guru itu bernama Pak Tarno. Pak Tarno adalah guru
paling senior di sana. Ia sudah mengajar selama puluhan
tahun. Banyak pula anak didiknya yang sukses. Pak Tarno
masih terlihat selalu semangat menjalani hari-harinya sebagai
seorang guru.
Ia adalah sosok guru yang dinilai paling dekat dengan murid.
Semua muridnya sangat hormat padanya. Kedekatannya
tidak membuat murid-murid berlaku tidak sopan. Namun
sebaliknya, karena kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan cinta
kasih kepada muridnya itu, setiap murid segan kepada dirinya.
Pada suatu malam, Pak Tarno mengalami demam yang
begitu luar biasa, tubuhnya dingin disertai batuk. Sakit itu
melemaskan tubuhnya yang sudah tua. Ia pernah berkata
kepada murid-muridnya bahwa ia harus menemani muridnya
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menyelesaikan sebuah tugas sekolah walaupun hari Minggu.
Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan
kekuatan, agar besok hari ia bisa menemui murid-muridnya.
Baginya kebahagiaan adalah ketika melihat muridnya sukses
di kelak hari. Ia berjuang melawan rasa sakitnya. Satu jam,
dua jam, tiga jam kondisi mulai membaik. Rupanya Tuhan
mengabulkan doa Pak Tarno.
Keesokan harinya, Pak Tarno pun memenuhi janjinya untuk
mengajar, walupun di hari libur. Ia pergi mengayuh sepeda tua
dan menuju barat daya ke arah sebuah bangunan tua. Rupanya
ia sudah berjanji dengan muridnya untuk mengajar di sekolah
walaupun hari libur.
Dengan senyum ramah, ia mulai membahas pelajaran
demi pelajaran. Terlihat banyak siswa yang antusias mengikuti
proses belajarnya, yang sangat hangat, penuh canda tawa dan
riang gembira. Suatu waktu, Pak Tarno merasakan sakit yang
amat sangat dari dalam dadanya. Sesekali ia batuk, namun
ia tetap melanjutkan mengajarnya. Pada akhirnya, Pak Tarno
tergeletak di lantai, tepat berada di hadapan para murid.
Terlihat aliran darah yang keluar dari hentakan batuknya
yang tak henti. Beberapa muridnya mulai menangis. Ada
yang bergegas keluar mencari pertolongan. Sesekali batuknya
terhenti. Pak Tarno mengucapkan kata terakhirnya untuk muridmuridnya dan semua murid di seluruh jagat raya,
“Wahai muridku, lakukanlah yang terbaik untuk masa
depanmu. Jangan sia-siakan masa mudamu. Hormatilah
gurumu, dia selalu tulus mencintaimu. Raihlah cita-citamu
setinggi langit dan belajarlah.”
Tak lama kemudian, setelah selesai mengucapkan kalimat
tersebut, Pak Tarno meninggal dunia. (Disadur dari kisah
Wawan Setiawan tentang kisah Guru Teladan Selasa, 8/11/2015)
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Menulis
Tulislah pengalamanmu tentang keteladanan gurumu!
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Ayo, Berlatih
Pertanyaan 1:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.
1.
2.
3.
4.

Apakah arti guru?
Apa saja yang diajarkan oleh guru?
Siapa nama tokoh guru teladan dalam wacana di atas?
Bagaimana hubungan guru dan muridnya dalam wacana di
atas?
5. Bagaimana kondisi Pak Tarno dalam Kisah Guru Teladan?
6. Apa kebanggaan bagi guru terhadap murid-muridnya?
7. Apa sakit yang diderita Pak Tarno?
8. Mengapa Pak Tarno mau mengajari muridnya di luar jam
pelajaran?
9. Bagaimana perasaanmu jika gurumu sakit?
10. Apa pesan terakhir Pak Tarno?

166

Kelas III SD

Ajaran Buddha
Buddha Guru yang Tiada Tara
Buddha Guru
Agung telah
menunjukkan
jalan kebenaran.
Buddha bukan
saja guru manusia,
tetapi juga para
dewa. Keselamatan
seseorang ditentukan
oleh pikiran,
perkataan, dan
perbuatan sendiri.
Sumber: wirajhana1.wordpress.com
Gambar: 6.3 Buddha sedang memberi
nasihat kepada anak-anak

Umat Buddha
menghormati Guru
Buddha dengan
malafalkan kalimat-kalimat yang memuliakan kebajikan-Nya.
Guru Agung yang telah mencapai Pencerahan menunjukkan
cara hidup yang benar untuk kebaikan manusia. Buddha
mengajarkan bahwa menghormati yang patut dihormati
adalah berkah utama.
Menghormati guru dan orang tua adalah berkah utama.
Buddha menasihati kita untuk “menghormati mereka yang
pantas dihormati.” Oleh karena itu, seorang mengakui
dan menghormati guru mana pun yang pantas dan layak
dihormati.
Keagungan dan kebajikan Sang Buddha tersirat dalam
Paritta Buddhanussati, seperti berikut:
“Iti pi so Bhagava
Araham Samma sambuddho
vijja carana–sampanno
Sugato Lokavidu
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Anuttaro Purisa dammasarathi
Sattha Devamanussanam
Buddho Bhagava ti”
Bahwa Sang Bhagava, Yang Mahasuci, Yang Telah Mencapai
Penerangan Sempurna: Sempurna pengetahuan serta tindaktanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbana),
Pengenal segenap alam, Pembimbing yang tiada taranya, Guru
para dewa dan manusia, Yang Sadar , Yang Patut Dimuliakan”.
Jika memiliki guru yang telah sempurna segalanya, belajar
dengan beliau sudah tidak diragukan kebenarannya. Buddha
dijuluki Guru Agung sangatlah layak. Kita patut bersujud padaNya.

Ayo, Berlatih
Pertanyaan 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Tuliskan nasihat Buddha dalam wacana di atas!
Mengapa Buddha dijuluki Guru Agung?
Apa yang menjadi keteladanan dari Buddha Guru Agung?
Apa manfaat menghormati guru?
Siapa yang pantas dihormati selain guru?

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar membaca dan merenungkan
sifat luhur Buddha, dalam Paritta Buddhanussati.
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Ayo, Bernyanyi
Ayo, pelajari lagu di bawah ini, kemudian nyanyikan dengan riang.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kegiatan Belajar 21
Berbakti kepada Guru
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang berbakti kepada guru, berdiskusilah.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih me
ngerjakan soal, belajar Dhammapada, berkomunikasi dengan
orang tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama
temanmu.
Apa dan bagaimana berbakti kepada guru?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amati gambar dan bacalah dengan baik teks berikut ini dengan
cermat.

Murid yang Berbakti
Guru Lukman yang memiliki kemampuan mata batin
merasa sedih karena mengetahui kondisi muridnya bernama
Ali. Ali berusia 19 tahun akan meninggal dunia satu bulan lagi
karena karma buruk masa lalu yang dibuatnya. Beliau tidak
menceritakan hasil penglihatannya agar tidak membuat Ali
bersedih. Ia menasihati muridnya untuk pulang ke rumah
orang tuanya. Berkumpul selama 40 hari dengan alasan sudah
lama sekali tidak menjenguk orang tuanya. Dengan demikian,
diharapkan, Ali dapat menghabiskan hari terakhirnya bersama
orang tuanya.

170

Kelas III SD

Ali mematuhi dan
melakukan perjalanan
menembus hutan
yang memakan
waktu cukup lama. Di
tengah perjalanan, Ali
menemukan satu koloni
(berjumlah jutaan)
semut. Terperangkap
dalam genangan air
dan berada di tengah
bebatuan yang dikelilingi
oleh air banjir. Ali dengan Sumber: Dokumen Kemdikbud
Gambar 6.4 Seorang Bhikku kecil
sigap dan spontan
sedang menolong banyak semut
mencari dahan kayu
yang banyak dan dibuatkan sebagai jembatan. Akibatnya,
seluruh semut beserta telur-telur semut yang belum menetas
dapat diseberangkan ke tempat yang kering oleh para semut
pekerja. Sesudahnya, dia melanjutkan perjalanan lagi pulang
ke rumah orang tuanya.
Setelah melewati masa 40 hari. Sebagaimana izin yang
diperolehnya dari gurunya, Ali kemudian muncul di hadapan
gurunya. Gurunya terkejut melihat kedatangan Ali tanpa
kekurangan apa pun. Guru Lukman mencoba melihat kembali
dengan mata batinnya. Mendapatkan bahwa muridnya akan
hidup sampai umur 91 tahun. Guru Lukman menanyakan apa
yang telah dilakukannya selama perjalanan. Juga menjelaskan
hasil waskitanya. Ali hanya dapat menjawab bahwa dia tidak
melakukan apa-apa. Guru Lukman mencoba melihat perjalanan
muridnya ini. Kemudian, dia menjadi maklum bahwa muridnya
telah menolong jutaan makhluk hidup dengan tulus dan penuh
kasih sehingga menggetarkan para Bodhisattva yang diliputi
Kasih Sayang. Perbuatannya itu secara tidak langsung telah
memperpanjang usianya. Karena perbuatan yang baik dan
tulus menolong koloni yang jumlahnya sangat banyak. Berarti
ia telah menolong banyak makhluk. Akibatnya, ia diberkahi
karma baik: diperpanjang usianya. Hal ini diketahui oleh guru
Lukman dengan mata batinnya. Guru Lukman berucap terima
kasih kepada Bodhisattva.
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Berbakti kepada Guru
Dalam Kitab Sigalovada
Sutta, dikisahkan seorang
pemuda Sigala menjalankan
pesan kedua orang tuanya.
Pagi-pagi sekali dengan
membasahi rambut
dan pakaiannya, Sigala
menyembah enam arah
yaitu arah timur, barat, utara,
selatan, bawah dan atas.
Menyembah ke arah selatan
sama halnya dengan
Sumber: Dokumen Kemdikbud
menghormati guru.
Gambar 6.5. menghormati guru
Menghormati guru dengan
melaksanakan kewajiban sebagai murid yang baik.
Demikian sebaliknya, guru
juga berkewajiban terhadap
murid. Buddha menjelaskan
kepada pemuda Sigala
menghormati guru dengan
melakukan kewajibankewajiban seperti menghormat
arah selatan.
Guru adalah orang tua
kita di sekolah. Kita dapat
membaca, menulis dan
Sumber: Dokumen Kemdikbud
berhitung karena jasa guru.
Gambar 6.6. anak sedang
Kita jadi pintar, terampil
menghapus papan tulis
karena jasa guru. Sudah
sewajarnya jika kita menghormati guru dengan cara melayani
segala kebutuhan guru saat proses belajar-mengajar, seperti;
piket kelas, menyiapkan alat tulis, menghapus papan tulis,
membersihkan mejanya, memberi hormat saat guru datang
dengan berdiri atau bersikap anjali. Bapak dan ibu guru telah
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memberikan pengetahuan kepada kita. Membimbing dan
mendidik untuk menjadi anak yang baik, pintar dan berbudi
luhur.

Cara Melayani Guru

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 6.7 Anak sedang berdiri menyambut
gurunya datang

Ajaran Buddha dalam Sigalovada Sutta, tentang cara melayani
guru, karena jasa-jasa guru yang tiada tara, para murid wajib:
1.
2.
3.
4.
5.

menghormati guru,
melayani gurunya,
bertekad kuat untuk belajar,
memberikan jasa-jasanya,
memperhatikan dengan baik sewaktu diberi pelajaran.
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Menghormati dengan cara patuh, hormat, setia, dan cinta kasih.
Melayani dengan cara membantu kebutuhan guru saat belajar.
Tekad kuat dengan belajar giat. Memberi jasa dengan memenuhi
kewajiban membayar uang sekolah. Memperhatikan pelajaran
dengan serius dan penuh konsentrasi.
Cara berterima kasih kepada guru dengan bersikap baik seperti
berikut.
1. Mendengarkan dengan baik ketika guru menerangkan.
2. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
3. Menanyakan sesuatu yang belum jelas.
4. Menunjukkan sikap yang baik
saat bertanya.
5. Menggunakan bahasa yang
santun.
Murid yang baik terhadap guru
waktu belajar akan bersikap
seperti berikut.
1. Tidak membuat gaduh waktu
pelajaran.
2. Tidak melalaikan kewajiban.
3. Tidak mengejek guru.
Sumber: Dokumen Kemdikbud
4. Tidak menghina atau mencela Gambar 6.8 Guru dan siswa
sedang diskusi
guru.
5. Tidak melukai guru baik dengan ucapan atau dengan
perbuatan.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di depan, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di depan.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu halhal yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di depan.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
A. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.

Cara menghormati guru dengan ....
Guru disebut pahlawan tanpa tanda ....
Memberikan pengetahuan tanpa pilih kasih adalah sifat ....
Guru Agung Buddha mengajarkan Dharma kepada ....
Kebanggaan guru jika muridnya ....
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B. Berikanlah centang () pada salah satu kolom berikut sesuai
dengan pendapatmu. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.

Kewajiban sebagai Siswa

1.

Datang terlambat ke sekolah

2.

Tidak mengerjakan pekerjaan rumah
(PR)

3.

Mengejek teman yang tidak dapat
mengerjakan tugas

4.

Mengejek guru

5.

Mengikuti upacara bendera di sekolah

6.

Melecehkan guru

7.

Melawan guru

8.

Menyontek waktu ulangan

9.

Mengikuti pelajaran di kelas dengan baik

10.

Tidak menghormati guru
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Pernah

Tidak
Pernah

Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada 77, kemudian renungkan artinya.

Ovadeyyā’ anusāseyya
asabbhā ca nivāraye
sataṁ hi so piyo hoti
asataṁ hoti appiyo.
Artinya:
Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa
yang tidak baik, orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang
baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Dhammapada 77

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Buatlah tabel berikut ini di buku tugasmu, isilah dengan memberi
tanda centang () pada pilihan Selalu (S) atau Tidak Pernah (TP).

No.

Pernyataan

1.

Saya tidak suka kalau Bapak Guru
memberikan banyak PR.

2.

Saya suka menyontek PR teman.

S
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3.

Saya senang mengerjakan tugas pada
waktunya.

4.

Saya lebih suka membaca buku daripada
komik.

5.

Saya lebih suka membaca komik
daripada menonton televisi.

6.

Saya mengerjakan tugas saat hari itu
diberikan.

7.

Saya menyiapkan diri saat mau ulangan
seminggu sebelumnya.

8.

Saya sering menunda mengerjakan PR.

9.

Saya mengerjakan tugas jika waktunya
sudah dekat.

10.

Saya mau belajar jika ada ulangan.

Kegiatan Belajar 22
Jasa Guru bagi Murid
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang jasa guru, kamu harus berdiskusi. Dalam
berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana jasa guru?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!

Sumber: Dokumen Penulis

Gambar: 6.9 Proses belajar-mengajar

Amati Gambar 6.9 dengan cermat kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Jasa Guru
Guru dipandang
sebagai orang tua oleh
muridnya sehingga
memperlakukan
muridnya seperti
anaknya sendiri. Dengan
kasih sayang, guru
mendidik dan melatih
muridnya dengan baik.
Mengajar peserta didik
hingga mahir dalam
Sumber: Dokumen Mujianto
pengetahuan ilmu
Gambar 6.10 Guruku
dan seni. Bukan hanya
keilmuan saja yang diperhatikan guru.
Guru juga membimbing agar murid memiliki perilaku yang
terpuji. Guru menjaga keselamatan muridnya. Guru pantas
membicarakan kebaikan muridnya kepada orang lain. Bapak
dan ibu guru selalu memberi contoh yang baik. Mengajari
ilmu yang bermanfaat. Guru mengajar demi kepentingan
murid. Itulah yang guru lakukan. Terdorong oleh cinta kasih
kepada muridnya.
Apa dan bagaimana jasa yang telah diberikan kepada
muridnya?
Kita menjadi pintar karena dididik oleh guru. Dengan
penuh kesabaran, guru mendidik, melatih, membaca,
menulis, dan berhitung. Bukan hanya itu. Secara moral, guru
mengajarkan kita hal-hal yang baik dan berguna di masa
kehidupannya. Dalam Sigalovada Sutta, kewajiban guru yang
dijalani dengan penuh kasih dan tanggung jawab adalah
sebuah jasa besar. Kita jadi pintar karena guru.
Murid yang berbakti akan melaksanakan kewajiban
terhadap gurunya. Demikian pula sebaliknya. Jika
dilaksanakan, terjadilah hubungan timbal balik yang
seimbang. Jasa guru bagi murid karena guru telah melakukan
kewajibannya dengan baik.
Perhatikan tabel berikut ini.
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No.

Kewajiban Guru

Jasa yang Diterima Murid

1.

Melatih murid sesuai
keahlian

• Mendapatkan
pendidikan dari guru
sesuai keahlian/bidang
studi

2.

Membuat murid
menguasai pelajaran

• Mendapatkan
bimbingan sehingga
menguasai pelajaran
dan ia memiliki banyak
pengetahuan.

3.

Mengajar ilmu
pengetahuan secara
mendalam

• Mendapat bimbingan
dalam belajar
• Mendapatkan
pengetahuan secara
mendalam (ilmu
bersifat luas tidak
sebatas pada teori
buku)

4.

Membicarakan kebaikan
murid

• Terjaga nama baiknya
• Kesalahan murid tidak
diceritakan pada orang
lain

5.

Menjaga murid dari
berbagai segi

• Mendapat perlindungan
• Dilindungi dari
kejahatan, obat-obatan
terlarang, dan bahaya
lainnya.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
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Bagaimana cara terbaik membalas budi guru?
Apa kewajiban guru di luar sekolah?
Mengapa harus menghormati guru?
Apakah semua orang juga punya guru?
Apakah guru bisa menjaga rahasia muridnya?
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Ayo, Berkreativitas
Isilah kotak-kotak yang kosong sesuai pertanyaan mendatar dan
menurun di bawah ini!

Mendatar

Menurun

2. Kewajiban siswa di kelas
saat belajar ....
7. Nama kitab yang berisi
kewajiban siswa ....
9. Kewajiban siswa bila
Jumpa guru ....
10. Ucapan ketika ketemu
guru ....

1. Guru yang mengajarkan
Sigala ....
3. Orang tua siswa di
sekolah ...
4. Arah selatan simbol
kewajiban guru kepada
....
5. Nama pemuda yang di
ajar Buddha tentang
kewajiban ....
6. Kewajiban utama siswa
....
8. Menghormati guru
seperti arah ....
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Ayo, Bernyanyi
Ayo, pelajari lagu Sang Guru di bawah ini, kemudian nyanyikan
dengan khidmat.
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Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu belajar mewarnai dan
memberi komentar/kata yang ada pada lingkaran di samping
gambar.
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Tugas
Warnailah gambar di bawah ini dengan cara mengopi dahulu,
kemudian berilah komentar!

Sumber: Dokumen Kemdikbud
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Penilaian Harian 6
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Ali menolong semut karena ....
a. disuruh gurunya			
b. kebetulan lewat 			
c. welas asih
d. senang
2. Contoh kewajiban siswa terhadap guru di bawah ini adalah
....
a. menjaga warisan			
b. baik terhadap sanak keluarga
c. belajar dengan tekun
d. menjaganya bila sudah tua
3. Sebelum menolong semut, usia Ali diperkirakan gurunya
hanya ....
a. 20 hari 			
b. 30 hari 				
c. 40 hari
d. 50 hari
4. Contoh tugas yang diberikan oleh guru ialah ....
a. membawakan makanan		
b. mengerjakan PR			
c. memijit kepala guru
d. membeli makanan
5. Lihat tabel!
No

Keterangan

1

Belajar dengan rajin

2

Merawat dan melayani

3

Patuh dan hormat

4

Memberi imbalan

Kewajiban murid terhadap
guru pada tabel di samping
ditunjukkan nomor ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
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6. Guru para dewa dan manusia adalah ....
a. bhikkhu						
b. brahma				
c. Buddha
d. arahat
7. Pejuang yang tanpa tanda jasa adalah ....
a. guru							
b. tentara					
c. pahlawan
d. polisi
8. Pak Tarno adalah sosok pejuang di bidang ....
a. ekonomi						
b. perumahan				
c. pendidikan
d. polotik
9. Penghormatan terbaik terhadap guru adalah ....
a. memberi santunan				
b. merawatnya				
c. berusaha memahami pelajaran
d. memberi warisan
10. Guru adalah wakil orang tua kita di ....
a. rumah							
b. mana saja				
c. sekolah
d. jalanan
B. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan
benar.
11. Jika tidak memperhatikan pelajaran dengan baik, kita akan
menjadi anak yang ....
12. Pesan para guru adalah kita “Belajarlah ....
13. Cara melayani guru saat guru menulis di papan tulis dengan
cara ....
14. Guru mengajarkan kepada siswanya tanpa ....
15. Buddha hanyalah petunjuk jalan. Maka kalian harus ....
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16. Perilaku terpuji seorang siswa sebelum berangkat ke sekolah
ialah ....
17. Jika guru datang, siswa wajib memberi ....
18. Memberi hormat kepada guru dengan mengucapkan salam
tangan bersikap ....
19. Murid bernama Ali menolong semut dengan cara ....
20. Keagungan Guru Buddha terdapat dalam paritta ....
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Pelajaran VII

Mengakui Kesalahan
dan Memperbaiki Diri
Tahukah Kamu

Sumber: dhamma-vagga.blogspot.com

Gambar 7.1. Buddha sedang memberikan nasihat kepada muridNya

Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan kecil
ataupun besar yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesalahan
adalah tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan.
Kesalahan dapat terjadi ketika melakukan pekerjaan, tugas di
rumah, di sekolah atau bahkan kesalahan karena telah melanggar
ajaran agama dan aturan masyarakat. Contohnya melakukan
kesalahan ketika disuruh orang tua, kesalahan mengerjakan tugas
dari guru, ataupun kesalahan karena telah melakukan perbuatan
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tidak baik. Orang yang bersalah sebaiknya harus meminta maaf.
Meminta maaf bukan berarti kekalahan, tetapi kemenangan telah
berani mengakui kesalahan. Jika kamu tidak meminta maaf kepada
orang yang disalahi, kamu akan menyesal, bahkan bisa kehilangan
teman, sahabat, atau saudara.
Pernahkah kamu berbuat salah?
Apa yang kamu lakukan jika telah melakukan kesalahan?
Yuk, kita simak materi berikut.

Kegiatan Belajar 23
Berani Mengakui Kesalahan
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang berani meminta maaf, kamu harus
berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, ber
tanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan
berlatih mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan
orang tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama
temanmu.
Apa dan bagaimana cara meminta maaf?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Bacalah dan simak dengan baik teks berikut ini.

Berani Mengakui Kesalahan
Di depan sebuah rumah,
seorang anak terisak-isak.
Perempuan setengah baya
bernama Bu Rani yang
sedang menyapu di tengah
rumah itu menghampirinya.
Ternyata Ardi, anaknya Bu Rani,
yang sedang menangis. Ardi
baru berusia lima tahun. Ia
menangis tersedu-sedu sambil
berjongkok memeluk lututnya.
“Ardi, kenapa sayang?” sapa
ibunya.

Sumber: www.lintas.me

Gambar 7.2 Anak Menangis

Ia tetap menangis dan tak mengacuhkan ibunya. Ibu
Rani ikut berjongkok lalu mencoba membangunkan Ardi dan
memeluknya.
“Cup, cup, cup, sini. Kenapa anak Ibu nangis?”
Ardi merangkul erat ibunya sambil terisak ia mengadu, “Bu,
tadi Ardi tak sengaja merusakkan mainan Ariya.”
“Kamu sudah minta maaf?” tanya ibunya tanpa melepaskan
pelukan.
Dari gerakan kepala Ardi, perempuan itu tahu bahwa
anaknya belum sempat meminta maaf. Dengan perlahan, ia
melepaskan Ardi dari pelukan dan menatap bola mata anaknya
yang bening.
“Ibu antar untuk minta maaf, ya?”
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Ardi menggeleng.
“Loh, kok gitu? Anak Ibu
harus berani.” tambah ibunya.
“Kalau salah dan minta maaf,
itu namanya anak pinter.
Memangnya Ardi tidak mau
dapat karma baik?”
Ardi tak bergeming. “Kalau
begitu, lebih baik Ibu telepon
Ayah biar Ardi bisa langsung
minta tolong sama Ayah
untuk mengganti mainan
teman Ardi yang rusak.
Gimana?”

Sumber: www.lintas.me

Gambar 7.3 Anak Bermain

Ardi mengangguk penuh semangat. Lalu, ibunya mengambil
telepon genggam dan menekan nomor tujuan. Setelah
panggilan tersambung, ia memberi tahu perihal Ardi. Lalu,
menyerahkan telepon genggam tersebut pada anaknya.
“Selamat siang, namo Buddhaya, Ardi.”
“Namo Buddhaya, Ayah.” Wajah Ardi berubah cerah saat
mendengar suara ayahnya dari telepon. “Ayah, Ardi tidak
sengaja merusak mainan Ariya. Ardi mau minta maaf tapi tadi
Ariya keburu nangis.” Raut muka Ardi kembali mendung.
Namun, Ayah berjanji akan mengganti mainan teman Ardi,
dan anak itu pun berjanji akan meminta maaf.
“Ibu, kalau Ayah pulang bawa ganti mainan Ariya, Ardi akan
segera minta maaf dan Ardi pun bisa dapat Karma baik. Iya
kan, Bu?”
Ibunya hanya mengangguk dan tersenyum melihat Ardi
yang antusias lagi untuk mengakui kesalahan dan meminta
maaf.
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Ayo, Berlatih
Latihan
1.
2.
3.
4.
5.

Siapa nama tokoh dalam kisah di atas?
Siapa yang menolong Ardy?
Apa yang dilakukan Ardy sehingga ia menangis?
Berapa usia Ardy?
Bagaimana menurut pendapatmu, anak usia seperti itu
mampu melakukan janji?
6. Apa yang perlu dicontoh dalam kisah di atas?
7. Apakah kamu pernah mengalami seperti Ardy? Apa yang
kamu lakukan?
8. Kapan peristiwa itu terjadi?

Kesalahan Bhikkhu Channa

Sumber: Dokumen Penulis
Gambar 7.4 Bhikkhu dicuekin oleh
bhikkhu lain

Channa adalah
pelayan Pangeran
Siddhattha. Setelah
Pangeran mencapai
tingkat Ke-Buddha-an,
Channa tetap
mengikutinya dengan
menjadi seorang bhikkhu.
Ia sangat sombong dan
suka bersikap main
kuasa, hal itu disebabkan
hubungannya yang dekat
dengan Sang Buddha.

Channa kerap berkata, “Saya yang menemani Tuanku
ketika meninggalkan istana dan menuju ke hutan. Saya
satu-satunya teman Beliau, dan tiada yang lainnya. Tetapi
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sekarang, Sariputta dan Moggallana mengatakan bahwa
mereka berdua adalah pemimpin dari para bhikkhu dan
mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan memerintah para
bhikkhu!”
Ketika Buddha mengundang dan memperingatkan perihal
perilakunya, ia diam, tetapi kemudian terus-menerus mencela
dua murid utama, Sariputta dan Moggallana.
Sampai tiga kali Buddha memanggil dan
memperingatkannya, tetapi ia tetap tidak berubah. Sekali
lagi Buddha memanggil Channa, dan berkata, “Channa inilah
dua murid utama yang mulia dan teman yang baik untukmu,
kamu harus bergaul dengan mereka dan jalinlah hubungan
yang baik dengan mereka.”
Walau telah diperingatkan beberapa kali dan nasihatnasihat juga telah diberikan oleh Buddha, Channa tetap
melakukan hal yang disukainya dan terus berkata-kata
yang tidak baik terhadap bhikkhu-bhikkhu tersebut. Buddha
mengetahui hal ini dan Beliau berkata bahwa Channa tidak
akan berubah selama Buddha masih hidup. Tetapi setelah
Buddha mangkat (parinibbana), Channa pasti berubah. Pada
malam sebelum mangkat, Buddha memanggil Ananda Thera
ke samping tempat berbaring Beliau dan memerintahkannya
agar menjatuhkan Hukuman Brahma (Brahmadanda)
kepada Channa. Sebagai contoh, para bhikkhu tidak boleh
menghiraukannya dan tidak melakukan pekerjaan apapun
bersama Channa.
Setelah Buddha mangka, Channa mendengar hukuman
yang diberikan oleh Ananda Thera. Ia merasakan penyesalan
yang mendalam atas kesalahan-kesalahannya sehingga ia
tidak sadarkan diri sebanyak 3 kali. Kemudian, ia mengakui
kesalahannya kepada para bhikkhu dan meminta maaf. Pada
saat itu, ia mengubah tingkah lakunya dan pandangannya.
Ia juga patuh pada petunjuk mereka untuk praktik meditasi.
Beberapa waktu kemudian, Channa mencapai tingkat
kesucian arahat.
(dikutip dari Dhammapada Atthakatha —Kisah-kisah
Dhammapada, Bhikkhu Jotidhammo (editor), Vidyasena V)
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
Siapa saja tokoh kisah di atas?
Apa hubungan antara Channa dan Buddha?
Mengapa Buddha tidak menghukumnya saat itu?
Bagaimana sifat dan kepribadian Channa?
Siapa yang dimaksud kedua murid utama Buddha, yang
harus membimbing Channa?
6. Apa saja kesalahan Bhikkhu Channa?
7. Apa yang membuat Bhikkhu Channa menjadi sombong?
8. Apa yang dilakukan Buddha terhadap kesalahan Bhikkhu
Channa?
9. Apa hukuman yang diberikan kepada Chana?
10. Jelaskan tindakan Bhikkhu Channa setelah mendapat
hukuman!

1.
2.
3.
4.
5.
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Ayo, Berlatih
Pasangkan kesalahan dengan tindakan memperbaiki diri!
Salah mengerjakan PR
Berbohong kepada
orang tua
Memukul teman

Makan saat pelajaran
Berkata kotor dan
tidak sopan
Melawan dan
membantah nasihat
orang tua

O

O
O

O

O

O

O

Berteman tanpa
memukul

O

Meminta maaf dan
berkata sopan

O

Membuang di tempat
sampah

O

Mengepel lantai dan
lebih berhati-hati

O

Mengganti mainan
teman

O

Mengatakan kepada
guru dan memperbaiki
PR
Berjanji tidak akan
berbohong

Membuang sampah di
halaman

O

O

Menumpahkan
minuman ke lantai

O

O

Menjatuhkan barang
bawaan guru

Merusak mainan
teman
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O

O

Makan ketika istirahat

O

Mendengarkan dan
mematuhi nasihat
orang tua

O

Mengambil dan
meminta maaf kepada
guru

Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya
“Na bhaje papake mitte,
Na bhaje purisadhame
Bhajetha mitte kalyane
Bhajetha purisuttame”

Artinya:
Jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul
dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan
sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi
luhur. Dhammapada 78

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu belajar membaca dan
mengarti Dhammapada 78.
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Kegiatan Belajar 24
Memperbaiki Diri (Bertobat)
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang cara memperbaiki diri atau bertobat,
kamu harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar
mengamati, bertanya, mencari informasi, menalar, dan ber
komunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal, belajar
bernyanyi, berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah dan ter
akhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana memperbaiki diri?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amati Gambar 7.5 dengan cermat,
kemudian ungkapkan pendapat dan
pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ............................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
Pertanyaanku:
1. ..........................................................?
2. ..........................................................?
3. ..........................................................?

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar: 7.5 Meminta maaf
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Ajaran Buddha
Kesalahan Angulimala

Sumber: Dokumen Penulis
Gambar 7.6 Angulimala mengejar
Buddha

Ahimsaka adalah putra
kepala pendeta di istana Raja
Pasenadi dari Kosala. Ketika
sudah cukup umur, ia dikirim
ke sebuah universitas besar
terkenal di Taxila. Ahimsaka
sangat pandai dan patuh
kepada gurunya sehingga ia
disenangi oleh gurunya. Hal
itu membuat murid-murid
yang lain menjadi iri hati.
Mereka kemudian memfitnah
Ahimsaka.

Sang Guru tidak mem
percayai. Namun, setelah disampaikan beberapa kali, dia
mempercayai sehingga dia bersumpah untuk mengenyahkan
Ahimsaka.
Sang Guru mengajarkan Ahimsaka untuk menghilangkan
nyawa seribu orang lelaki maupun wanita. Setelah kembali, dia
berjanji untuk memberikan kepada Ahimsaka pengetahuan
yang tak ternilai. Ahimsaka ingin memiliki pengetahuan ini.
Akan tetapi, ia segan untuk melakukan hal yang dikatakan
gurunya tersebut. Dengan terpaksa, dia menyetujui untuk
melaksanakan apa yang telah diajarkan kepadanya.
Ahimsaka melakukan penghilangan nyawa manusia. Agar
tidak lupa menghitung dia merangkai setiap jari dari setiap
orang yang dibunuhnya. Karena itu, dia terkenal dengan
nama “Angulimala” yang berarti kalung jari. Raja Pasenadi
mendengar perbuatan Angulimala, membuat persiapan untuk
menangkapnya. Mantani, ibu Angulimala, mendengar maksud
Raja. Kemudian, ia memasuki hutan, berusaha menyelamatkan
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anaknya. Pada waktu itu, kalung jari di leher Angulimala telah
mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan jari. Tinggal
satu jari akan menjadi seribu.
Pagi-pagi sekali, Buddha melihat Angulimala, kemudian
berpikir jika beliau tidak menghalangi Angulimala, yang
menunggu orang terakhir untuk memperoleh seribu jari,
Angulimala akan melihat ibunya dan membunuhnya sehingga
Angulimala akan menderita di alam neraka (niraya) yang tiada
akhirnya. Dengan cinta kasih, Buddha menuju hutan dimana
Angulimala berada untuk menyelamatkan Angulimala dan ibu
Angulimala.
Ketika sedang menunggu, tiba-tiba Angulimala melihat
Buddha dan mengejar-Nya dengan pedang terhunus. Buddha
tidak dapat dikejar sehingga dirinya sangat kelelahan. Sambil
memperhatikan Buddha, dia menangis, “O bhikkhu, berhenti,
berhenti!”
Sang Buddha menjawab, “Aku telah berhenti, kamulah yang
belum berhenti.”
Angulimala tidak mengerti arti kata-kata Buddha sehingga
dia bertanya, “O, Bhikkhu! Mengapa engkau berkata bahwa
engkau telah berhenti dan saya belum berhenti?”
Buddha berkata kepadanya, “Aku telah berhenti, berhenti
membunuh semua makhluk, Aku telah berhenti menyiksa
semua makhluk karena Aku telah mengembangkan diri-Ku
dalam cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan
yang tanpa cela. Tetapi, kamu belum berhenti membunuh atau
menyiksa makhluk lain dan kamu belum mengembangkan
dirimu dalam cinta kasih yang universal dan kesabaran. Karena
itu, kamulah orang yang belum berhenti.”
Mendengar kata-kata Buddha, Angulimala berpikir, “Ini
adalah kata-kata orang yang bijaksana. Bhikkhu ini amat
bijaksana dan amat sangat berani. Dia pasti adalah pemimpin
para bhikkhu. Dia pasti adalah Buddha sendiri! Dia pasti datang
kemari khusus untuk membuat saya menjadi sadar.”
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Dengan berpikir demikian, dia melemparkan senjatanya dan
memohon kepada Buddha untuk diterima menjadi bhikkhu.
Di tempat itu juga, Buddha menerimanya menjadi seorang
bhikkhu.
Ibu Angulimala mencari anaknya di dalam hutan, tetapi
gagal menemukannya sehingga ia kembali ke rumah. Raja
Pasenadi dan para prajurit menemukan Angulimala di vihara
Buddha, telah menghentikan perbuatan jahatnya dan menjadi
bhikkhu. Selama tinggal di vihara, Angulimala rajin dan tekun
melatih meditasi. Dalam waktu singkat, dia mencapai tingkat
kesucian tertinggi arahat.
Tindakan Angulimala melemparkan pedang, merupakan
sikap menyadari kesalahan dan bertekad memperbaiki diri
dengan menjadi bhikkhu, melatih meditasi sehingga menjadi
orang baik dan suci yang disebut arahat.
(Disadur dengan perubahan dari sumber Kitab Suci Vinaya
Pitaka Jilid 5, Maha Vagga, Kathina Khandhaka).

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu halhal yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
Di mana Ahimsaka belajar?
Mengapa Ahimsaka diusir dari perguruan?
Apa saja kesalahan yang dilakukan Angulimala?
Mengapa Buddha meminta Angulimala berhenti, apa
maksudnya?
5. Mengapa Ahimsaka melemparkan pedangnya?
1.
2.
3.
4.

Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya.

Bahum pi ce sahitam bhāsamāno
Na takkaro hoti naro pamatto
Gopo va gāvo ganayaṁ paresaṁ
Na bhāgavā samaññassa hoti

Artinya:
Orang yang meskipun banyak membaca kitab suci,
tetapi tidak berbuat sesuai Ajaran, seperti gembala yang
menghitung sapi milik orang lain, tidak akan memperoleh
manfaat kehidupan suci. Dhammapada 19
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Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk belajar baca syair Dhammapada 19 di
atas.

Kegiatan Belajar 25
Belajar Bijaksana
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang bagaimana cara belajar bijaksana, kamu
berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, ber
tanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan
berlatih mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan
orang tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama
temanmu.
Apa dan bagaimana cara belajar bijaksana?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Ayo, simaklah kisah di bawah ini!

Berbagi dan Berbahagialah
Adi murid kelas 3 SD. Setiap hari, Adi tiba di sekolah pagipagi sekali. Biasanya, saat ia datang, belum ada satu pun
teman sekelasnya yang datang.
Suatu hari, saat istirahat, Adi terkejut melihat bekal
yang dibawanya dari rumah berkurang separuh . “Siapakah
gerangan yang mengambil bekalku?” berkata dalam hati
sambil mengitarkan pandangan curiga ke seputar kelas.
Sepulang dari sekolah, peristiwa ini diceritakan kepada
ibunya. “Ibu tidak lupa menyiapkan bekal untukku sebanyak
dua potong ikan?” tanya Adi penasaran.
“Iya, Ibu ingat sekali
menyiapkan bekalmu
dua potong, bukan
sepotong,” jawab ibu Adi
meyakinkan.
Seminggu kemudian,
saat kembali ke kelas,
tanpa sengaja, Adi
terkejut melihat penjaga
sekolah mengendapSumber: www.sajiansedap.grid.id
endap memasuki kelas
Gambar 7.7 Bekal makanan di sekolah
yang masih kosong.
Dia membuka tas Adi dan mengambil sepotong bekalnya.
Kemudian, bergegas pergi dengan muka tampak tertekan dan
murung.
Sepulang dari sekolah, Adi menceritakan kejadian itu
kepada ibunya. “Ibu, ternyata pencurinya si penjaga sekolah.
Apa yang harus Adi lakukan, Bu? Kalau Adi laporkan ke wali
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kelas atau kepala sekolah, dia pasti diberi sanksi, bahkan
mungkin dikeluarkan dari sekolah. Kasihan ‘kan, Bu.
Walaupun orangnya baik, tapi yang diperbuat ‘kan salah.”
Dengan tersenyum
sayang, ibunya
menjawab, “Saran Ibu,
jangan dilaporkan dulu
ke sekolah. Ibu kenal
baik keluarga penjaga
sekolahmu itu. Dia bukan
penjahat. Pasti karena
terpaksa, dia mengambil
setengah bekalmu.
“Dia masih berbaik
Sumber: solopos.com
hati meninggalkan
Gambar 7.8 Penjaga sekolah
setengahnya untuk Adi
agar Adi tidak kelaparan,” kata Ibu.” Begini saja, besok akan
Ibu siapkan bekal lebih banyak, dua kali dari biasanya. Adi
berikan sebungkus kepada penjaga sekolah. Cukup berikan
saja, tidak perlu menegur atau berkata apa pun kepadanya.
Kita lihat apa reaksinya, setuju?” tambah ibunya Adi.
Keesokan harinya, Adi menemui penjaga sekolah dan
memberikan sebungkus bekal. Penjaga sekolah terkejut
sesaat, wajahnya pucat dan takjub. Dengan tangan gemetar,
diterimanya bingkisan itu. Tampak matanya berkaca-kaca.
Sambil terbata-bata, dia berkata, “Terima kasih, terima
kasih, Nak. Bapak minta maaf telah mengambil setengah
jatah bekal Nak Adi. Bapak sungguh menyesal dan dihantui
perasaan bersalah. Bapak lakukan karena terpaksa. Anak
Bapak sakit, sedangkan uang kami tidak cukup untuk
membeli makanan karena istri Bapak memerlukan biaya
untuk melahirkan. Mohon maafkan Bapak, Nak. Bapak
berjanji tidak akan mengulanginya. Dan terima kasih karena
tidak melaporkan kepada pihak sekolah sehingga Bapak
masih bisa bekerja. Sampaikan permintaan maaf dan
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terima kasih kami pada ibumu. Sungguh beliau seorang
ibu yang baik dan bijaksana.” Sambil mengangguk senang,
Adi meninggalkan penjaga sekolahnya. (disadur dari cerita
kiriman Verry Sonny Ogotan pada 02:21 )

Ayo, Diskusikan
Bedasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu.
1. Mencatat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan
dalam gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kalian
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat, dan jawaban kamu menjadi sebuah
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ada berapa tokoh cerita dalam kisah Adi?
Apa yang terjadi apa diri Adi?
Kelas berapa Adi?
Siapa yang mengambil roti Adi?
Bagaimana sikap ibu Adi melihat kejadian itu?
Mengapa penjaga sekolah mencuri makanan?
Apa yang dilakukan penjaga setelah diberi makanan oleh
Adi?
8. Bagaimana sikap Adi terhadap pak penjaga sekolah?
9. Apa permintaan penjaga sekolah kepada Adi?
10. Siapakah dalam cerita di atas yang memiliki kebijaksanaan?

Ayo, Belajar Memecahkan Masalah
Adi adalah murid kelas 3 sekolah dasar. Adi memiliki teman
akrab bernama Edo, Tito, dan Viki. Suatu hari, Viki berangkat ke
sekolah tidak diberi uang saku. Pada saat jam istirahat, temantemannya mengajak keluar kelas dan membeli jajanan di
kantin. Tetapi, Viki tidak ikut karena tidak diberi uang jajan oleh
orang tuanya. Saat kelasnya tidak ada anak yang lain, pikiran
buruk Viki muncul untuk membuka tas-tas temannya dan
mencuri uang untuk beli jajanan. Setelah bel berbunyi, anakanak bergegas masuk. Nita bergegas masuk dan mencari uang
yang ada di tasnya, tetapi uang itu telah hilang. Nita menangis
karena uang itu akan digunakan membeli buku gambar,
kebetulan jam pelajarannya Seni Budaya dan Keterampilan.
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Ayo, Tolong bantu Nita dan Viki untuk memecahkan masalah
nya supaya Nita bisa membeli buku gambar, dan Viki mengakui
kesalahannya.

Buddha yang Bijaksana
Buddha adalah Guru Agung yang sangat bijaksana. Dalam
membabarkan Dharma-Nya, Beliau selalu melihat situasi dan
kondisi sesuai dengan usia dan watak pendengarnya. Baik
kepada anak-anak maupun orang dewasa. Mari kita simak
kisah berikut.

Sang Buddha Bijaksana
Ada kisah lain tentang
Yaksa yang buruk dan
mengerikan. Tetapi, yang
lebih mengerikan lagi
adalah kebiasaan melahap
manusia, seperti macan yang
suka memakan manusia,
atau manusia biasa yang
memakan sapi, babi, dan
unggas. Yaksa ini sangat suka
memakan anak-anak, dan
setiap anak yang dia lihat
Sumber:
akan menjadi makanannya.
Gambar 7.9 Buddha dan Yaksa
Dalam waktu singkat, dia
telah melahap hampir semua anak di desa itu. Para orang tua
di desa itu datang mencari bantuan dari Buddha Sakyamuni.
Yaksa memiliki seorang anak yang sangat dia kasihi, seperti
macan yang mengasihi anaknya tidak memakan anak sendiri,
walaupun mereka memakan semua hewan dan manusia yang
lain.
“Pulanglah dan tunggu sampai Yaksa meninggalkan
rumahnya. Kemudian, sembunyikan anaknya. Saya akan
mengatakan apa yang harus kalian lakukan selanjutnya,”
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kata Buddha Sakyamuni kepada para penduduk desa. Ketika
Yaksa meninggalkan rumahnya, para orang tua di desa itu
menyembunyikan anaknya. Saat Yaksa kembali dan tidak dapat
menemukan anaknya, dia sangat bersedih dan menderita,
menangis, serta berguling-guling di tanah. Akhirnya, dia juga
pergi mencari bantuan dari Sang Buddha. Kalian lihat, bahkan
setan pun menghormati Sang Buddha. Para hantu dan setan
menghormati semua praktisi rohani yang sejati dan serius.
Buddha Sakyamuni bertanya kepada Yaksa, “Apakah engkau
begitu mengasihi anakmu?”
Dia menjawab, “Ya!”
Sang Buddha berkata, “Engkau sangat mengasihi anakmu,
orang tua yang lain juga mengasihi anak-anak mereka. Lalu,
mengapa engkau memakan hampir semua anak-anak mereka?
Bila engkau berjanji berhenti memakan anak-anak yang lain,
saya akan membantu untuk menemukan anakmu.”
Yaksa segera berjanji. Bahkan, setan pun dapat tercerahkan.
Benar, bukan? Setelah Buddha Sakyamuni menjelaskan Ke
benaran kepadanya, dia segera tercerahkan dan tidak berani
memakan anak-anak yang lain lagi.
Di mata kita, anak-anak sangatlah kecil; mereka tidak
dapat berbicara atau berjalan; dan sangat berbeda dari orang
dewasa. Tetapi, kita tahu bahwa mereka adalah makhluk hidup,
semuanya sama dan akan menjadi dewasa seperti kita. Dari
kisah ini, kita dapat menyimpulkan lebih lanjut bahwa hewan
juga makhluk hidup. Di masa mendatang, saat mereka lebih
banyak berlatih, mereka juga akan dilahirkan sebagai manusia
bahkan mencapai pencerahan. Maka, kita sungguh-sungguh
ingin mempelajari jalan Buddha dan mengembangkan rasa
welas asih, dengan tidak menyakiti atau memakan daging
hewan.
(Disadur dari kisah pengalaman pribadi oleh Maha Guru
Ching Hai di Penghu, Formosa, pada 24 November 2015, 08.24)
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Ayo, Berlatih
1.
2.
3.
4.
5.

Siapakah Yaksa?
Apa yang dilakukan orang desa terhadap anak Yaksa?
Apa yang dimakan Yaksa setiap hari?
Apakah orang jahat tidak memiliki kasih sayang?
Bagaimana perasaan para orang tua ketika anaknya dimakan
raksasa?
6. Apa yang dikatakan Buddha tentang anak orang desa yang
selalu dimakan Yaksa?
7. Bagaimana perasaan Yaksa ketika anaknya tidak ada di
tempat persembunyiannya?
8. Pencerahan apa yang dicapai Yaksa?
9. Bagaimana cara mengembangkan welas asih?
10. Janji apa yang dilakukan Yaksa?

Kerja Sama dengan Orang Tua
Tugas
Ajaklah orang tuamu untuk membantumu bercerita kembali
tentang Yaksa yang suka makan anak manusia. Orang tuamu
bisa mencarikan cerita yang lain.
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Ayo, Bernyanyi
Ayo nyanyikan lagu “Bijaksanalah” dengan baik dan benar.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kegiatan Belajar 26
Pantang Menyerah
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami tentang Pantang Menyerah, kamu harus ber
diskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya,
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan ber
latih mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan
orang tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama
temanmu.
Apa dan bagaimana pantang menyerah?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo Mengamati!
Ayo amati gambar dan kisah berikut ini dengan saksama.

Kisah Dua Ekor Tikus

Sumber: www.ceritapedia.com

Gambar 7.10 Dua tikus bersaudara
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Di dalam got yang
gelap, hiduplah dua
ekor tikus yang saling
bersaudara. Suatu saat,
kedua tikus itu melihat
sebuah roti keju dari
lubang sebuah selokan.
Tikus-tikus ini ingin
sekali memakannya.
Tetapi sayang, lubang
selokan itu tertutup oleh
jeruji besi yang sangat
kuat.

Kedua tikus ini berusaha sekuat tenaga untuk
menghancurkan jeruji besi itu dengan gigi-gigi mereka yang
tajam. Tetapi, gigi mereka mulai rusak karena jeruji besi itu
terlalu keras bagi gigi mereka yang kecil.
Kedua ekor tikus ini kecapaian, dan butuh istirahat. Tikus
pertama berkata dalam hatinya: “Aku tidak akan menyerah.
Setelah ini, aku akan menghancurkan jeruji besi itu dengan
sekuat tenagaku. Pantang menyerah adalah pangkal dari
keberhasilan!”
Tikus kedua termenung dan berpikir, “Aku akan kehilangan
semua gigiku jika aku nekat menggigiti jeruji itu. Ada baiknya
kalau aku mengambil jalan lain saja untuk mendapatkan roti
keju itu.”
Setelah beristirahat
sejenak, tikus pertama
mulai menggigiti
lagi jeruji besi itu
dengan sekuat tenaga,
sedangkan tikus kedua
mundur diri dari
usahanya. Melihat tikus
kedua mundur diri, tikus
pertama mulai mengejek
saudaranya itu, katanya: Sumber: www.kompasiana.com
Gambar 7.11 Tikus makan roti
“Kamu itu sifatnya
mudah menyerah dan tidak ulet bekerja, mana mungkin
kamu bisa berhasil dalam kehidupanmu?” Tikus kedua tidak
mempedulikan ejekan saudaranya, dia mundur mencari jalan
lain ke tempat roti keju itu.
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Ayo, Berlatih
1.
2.
3.
4.
5.

Tikus mana yang paling gigih bekerja?
Siapakah yang berhasil makan roti keju?
Mengapa harus gigih dalam bekerja?
Apa yang dimaksud dengan pantang menyerah?
Bagaimana kamu bisa mencapai cita-citamu?

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Simaklah Kisah berikut!

Perjuangan Petapa Gotama
Dahulu, Petapa Siddharta
berperang melawan setan
penggoda (mara), mara
berusaha menggagalkan
pertapaan-Nya. Mara
tidak bosan-bosannya
menggoda dengan
berbagai bentuk. Dari
yang mengerikan hingga
yang menarik perhatian.
Dengan kekuatan bala
tentara, mara mengerahkan
Sumber: slideplayer.info
segala kekuatannya.
Gambar 7.12 Petapa Siddharta
menyiksa diri
Tetapi, dengan tekad dan
keteguhan hati Petapa
Gotama, semua terlewati. Mara terus berusaha dengan hal
yang menarik, bersifat duniawi. Mara menyerupai wanita
yang pernah dicintainya, yaitu Dewi Yasodara. Itu pun tidak
dapat menggoyahkan tekad Petapa Gotama. Akhirnya, Petapa
Gotama berhasil meraih kemenangan. Kisah ini memberi
motivasi kepada kita untuk tetap memiliki keteguhan hati.
Tekad yang kuat, jiwa yang tenang, batin yang bersih, dan
tujuan yang benar, sehingga pintu kesuksesan akan terbuka.
(Disadur dengan perubahan dari Riwayat Hidup Buddha
Gotama)

Ayo, Menulis
Tulislah tentang semangat pantang menyerah Petapa Gotama di
atas.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1. Siapakah yang selalu menggoda petapaan Petapa Gotama?
2. Bagaimana tekad Petapa Gotama?
3. Apa yang dimiliki petapa Gotama ketika bertapa?
4. Apa yang perlu diteladani dari petapaan Petapa Gotama?
5. Apa kunci sukses dari keberhasilan?

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membimbing belajar baca Dhammapada
VI,2 syair 79, kemudian renungkan artinya.

Dhammapiti sukham seti
Vippasannena cetasa
Ariyappa vedite dhamme
Sada ramati pandito
Artinya:
Biarpun selama seratus tahun seseorang menyalakan api
pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika ia
walaupun hanya sesaat saja, menghormati orang yang telah
memiliki pengendalian diri. Dhammapada 107.

218

Kelas III SD

Penilaian Harian 7
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Pangkal kesuksesan adalah ....
a. berpikir culas			
b. pantang menyerah			
c. bersahaja
d. bersatu
2. Jika kamu telah merusak mainan temanmu, tindakkanmu
adalah ....
a. membiarkan			
b. mengganti				
c. menyimpan
d. membuang
3. Nama asli Angulimala adalah ....
a. Himsaka				
b. Anguli				
c. Ahimsaka
d. Samsara
4. Janganlah terlalu jauh, janganlah terlalu dekat, kebencian
tidak akan berakhir bila dibalas dengan ....
a. kesombongan			
b. kebaikan				
c. kebencian
d. keberanian
5. Sikap yang perlu ditiru dari kisah Angulimala adalah ....
a. sombong				
b. baik				
c. patuh kepada guru
d. berani
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6. Bhikkhu Channa menyesali perbuatannya setelah ....
a. Buddha wafat			
b. Buddha menasihati		
c. jatuh sakit
d. ditinggalkan para bhikkhu
7. Nama ibu Angulimala adalah ....
a. Yasodara				
b. Miggara				
c. Mantani
d. Maharani
8. Yaksa adalah jenis makhluk ....
a. dewa				
b. setan				
c. raksasa
d. jin
9. Buddha menaklukkan Angulimala dengan ....
a. kesaktian				
b. cinta kasih				
c. kekuasaan
d. bantuan para bhikkhu
10. Angulimala wafat karena ....
a. sudah tua				
b. sakit keras				
c. dilempari batu
d. dibunuh oleh gurunya
11. Orang yang melakukan kesalahan akan merasa ....
a. sedih 						
b. sengsara 				
c. bersalah
d. putus asa
12. Setelah melakukan kesalahan, sebaiknya ....
a. meminta maaf
			
b. mengingat 				
c. meratapinya
d. merenung
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13. Terhadap orang yang meminta maaf karena telah bersalah
sebaiknya ....
a. menghargai
					
b. melupakan
			
c. memaafkan
d. menegur
14. Kesalahan harus dihindari agar tidak merugikan ....
a. orang tua dan diri sendiri
b. orang lain dan diri sendiri
c. teman dan diri sendiri
d. diri sendiri
15. Meminta maaf, lebih baik dilakukan dengan membaca doa
(gatha) di hadapan ....
a. orang tua					
b. guru
			
c. altar Buddha
d. teman

B. Isian Singkat
1. Angulimala bisa terlahir di alam neraka jika mengilangkan
nyawa manusia ....
2. Angulimala menghilangkan nyawa manusia dengan meng
gunakan ....
3. Menghilangkan nyawa manusia dapat mengakibatkan
terlahir di alam ....
4. Angulimala berguru kepada seorang ....
5. Angulimala menghitung orang yang dibunuh dengan cara ....
6. Kesalahan pernah dilakukan semua ....
7. Kesalahan adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri
dan ....
8. Meminta maaf dilakukan dengan hati ....
9. Tekad untuk memperbaiki diri dilakukan dengan membacakan
gatha ....
10. Bhikkhu Channa menyesali perbuatannya dengan meminta
maaf kepada ....
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
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Jelaskan kesalahan Channa!
Jelaskan perasaan yang muncul jika melakukan kesalahan!
Bagaimana sikap yang baik jika telah melakukan kesalahan?
Bagaimana Angulimala memperbaiki kesalahan?
Jelaskan tindakan terhadap orang yang melakukan kesalahan!
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Pelajaran VIII

Meminta dan Memberi Maaf

Tahukah Kamu

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 8.1 Anak saling memaafkan

Kegiatan Belajar 27
Berani Meminta Maaf
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
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Untuk memahami keberanian meminta maaf, kamu harus ber
diskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya,
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan
berlatih mengerjakan soal, permainan edukasi, kecakapan hidup,
berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah dan terakhir
mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana meminta maaf?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!
Amati gambar dan teks berikut ini, kemudian buatlah cerita singkat
untuk memahami!

Berani Meminta Maaf
Pada zaman dahulu,
di sebuah hutan yang
sangat lebat, tinggallah
bermacam-macam hewan,
mulai dari semut, gajah,
harimau, badak, burung
dan sebagainya. Pada suatu
hari, tempat itu terjadi badai
sehingga membuat panik
seluruh hewan penghuni
hutan itu. Hewan-hewan
tersebut karena panik berlari
Sumber: Dokumen Kemdikbud
ketakutan menghindari
Gambar 8.2 Semut dan kepompong
badai yang datang secara
tiba-tiba tersebut. Pada
esok harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya
dan kicau burung terdengar dengan merdu. Namun, apa yang
terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan
sehingga membuat semua berantakan. Seekor kepompong
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sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi
di sebuah pohon yang sudah tumbang. “Hu..huu...betapa
sedihnya kita, diterjang badai tapi tak ada tempat satu pun
yang aman untuk berlindung..huhu,” sedih sang kepompong
meratapi nasib.
Tiba-tiba dari balik tanah, muncullah seekor semut yang
dengan sombongnya berkata “Hai, Kepompong, lihatlah aku.
Aku terlindungi dari badai kemarin, tidak seperti kau yang
ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di
pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai,”
kata sang Semut pada kepompong dengan sombongnya. Si
Semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada
semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada
suatu hari, tanpa sengaja, si Semut berjalan di atas lumpur
hidup. Sang semut, tidak tahu kalau ia sedang berjalan di atas
lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam
lumpur tersebut.
“Tolong ... tolong ... aku terjebak di lumpur hidup ...
tolong,” teriak si Semut. Tiba-tiba terdengar suara dari atas,
“Sepertinya kamu sedang mendapat kesulitan ya, semut?” Si
Semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi, ternyata
suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang
terbang di atas lumpur
hidup tadi.
“Siapa kau?” tanya si
Semut.
“Aku adalah kepompong
yang waktu itu kau hina”
jawab si Kupu-Kupu.
Semut merasa malu
sekali dan meminta
bantuan si KupuKupu untuk menolong
dia dari lumpur yang

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 8.3. semut dan kupu-kupu
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menghisapnya. “Tolong aku, Kupu-Kupu, aku minta maaf.
Waktu itu, aku sangat sombong bisa bertahan dari badai
cuma karena aku berlindung di bawah tanah.”
“Baiklah, sudah selayaknya hidup harus saling tolongmenolong, walaupun kamu sudah menghinaku.”
Si Kupu-Kupu akhirnya menolong si Semut dan Semut
pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina sesama
makhluk yang ada di hutan tersebut.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu halhal yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di mana kepompong dan semut tinggal?
Siapa nama tokoh dalam kisah di atas?
Bagaimana sifat semut?
Bagaimana sifat kepompong?
Di antara kedua binatang tersebut, siapa yang kamu sukai?
Bagaimana cara menciptakan hubungan baik dengan
teman?
7. Bolehkah kita menghina atau mencela kekurangan orang
lain? Mengapa?
8. Bagaimana yang terjadi jika kita saling memaafkan jika
bersalah?

Ayo, Bermain
Lomba Pertanyaan Dharma Bersambut
Cara bermain:
Bentuklah dua kelompok. Setiap kelompok membuat
pertanyaan mengenai Dharma (tentang kepompong dan semut)
minimal 5 pertanyaan. Kelompok I melempar 1 pertanyaan
untuk disambut kelompok II. Jika pertanyaan dijawab dengan
benar, diberi skor 5. Dilanjutkan giliran kelompok II. Demikian
seterusnya hingga pertanyaan habis. Pertanyaan yang dilempar
tidak boleh sama. Jawaban salah atau tidak bisa menjawab
tidak mendapat point. Kelompok yang memperoleh point
terbanyak menjadi pemenang.
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Ajaran Buddha
Ayo, Mengamati!
Simaklah wacana berikut ini dengan cermat!

Kisah Sariputta Thera
Bhikkhu Sariputta Thera berangkat untuk suatu perjalanan
bersama dengan beberapa pengikutnya di akhir masa vassa.
Sariputta memiliki banyak pengikut. Salah seorang bhikkhu
muda pengikutnya, memiliki dendam terhadap Sariputta
Thera. Ia mendekat kepada Sang Buddha dan menfitnah
dengan mengatakan bahwa Sariputta Thera telah mencaci dan
memukulnya.
Sang Buddha
memanggil
Sariputta Thera
dan menanyakan:
apakah hal itu
benar?
Sariputta
menjawab, “Bhante,
bagaimana mungkin
seorang bhikkhu,
yang dengan tenang
Sumber: wirajhana1.wordpress.com
menjaga pikirannya,
Gambar 8.4 Bhikkhu akan ber-vassa
berangkat dalam
suatu perjalanan tanpa kesalahan, telah melakukan kejahatan
terhadap bhikkhu pengikutnya? Saya seperti tanah yang
tidak merasa marah ketika sampah dan kotoran teronggok
di atasnya. Saya juga seperti keset, pengemis, kerbau jantan
dengan tanduk yang patah, saya juga merasa jijik dengan
kekotoran tubuh dan tidak lagi terikat dengan itu.”
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Ketika Sariputta Thera berbicara, bhikkhu muda itu merasa
sangat tertekan dan menderita. Akhirnya, ia mengaku bahwa
ia berbohong perihal Sariputta. Kemudian, Sang Buddha
menyarankan kepada Sariputta Thera untuk menerima
permohonan maaf bhikkhu muda itu. Jika tidak, akibat yang
berat akan menimpa diri bhikkhu muda itu. Bhikkhu muda
dengan rasa malu mengakui bahwa ia bersalah dengan
memfitnah Sariputta Thera. Bhikkhu muda dengan hormat
meminta maaf. Sariputta Thera memaafkan bhikkhu muda itu
dan beliau juga meminta maaf apabila beliau berbuat salah.
Semua yang hadir memuji Sariputta Thera, dan Sang Buddha
berkata, “Para bhikkhu, seorang arahat seperti Sariputta tidak
memiliki kemarahan atau keinginan jahat. Seperti tanah dan
tugu kota, ia sabar, toleran, teguh, seperti danau yang tak
berlumpur, ia tenang dan bersih.”
Kisah tadi dapat dijadikan teladan yang sangat baik. Betapa
rendah hati menjadi seorang pemimpin kelompok bhikkhu.
Anak-anak juga harus berlatih untuk mengembangkan rendah
hati dan kesabaran yang tinggi. Belajar meminta maaf, dan
belajar memberi maaf dengan ketulusan hati. Hal yang sulit
bisa dilakukan jika dijalankan dengan penuh tekun dan sabar.

Ayo, Diskusikan
Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama temanmu untuk
mengungkap isi bacaan.
1. Apa judul teks bacaan tadi?
2. Siapa yang meminta maaf?
3. Bagaimana perasaan bhikkhu muda terhadap para bhikkhu
yang hadir?
4. Mengapa Sariputta juga meminta maaf kepada bhikkhu
muda?
5. Apa akibat memfitnah orang suci?
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

229

Kecakapan Hidup
Simaklah penjelasan gurumu!

Waktu belajar, Ica tertidur di kelas.
Selesai pelajaran,
Ibu Sherly mengadakan
ulangan mendadak. Ica
dibangunkan oleh Sinta,
temannya.
Ica terkejut dan
kebinguan karena ia
tidak tahu Ibu Guru
menjelaskan tentang
apa.
Dengan berpurapura pinjam penghapus,
matanya melirik
pekerjaan teman.

Sumber: http://dbp.my/wodpres/?

Gambar 8.5 Ica menyontek ulangan

Demikian saat mengembalikannya, ia pun meliriknya.
Kelakuan Ica diketahui Bu Sherly sehingga ia diberi
hukuman oleh Bu Sherly. Dengan penuh rasa malu dengan
teman-temannya, Ica minta maaf kepada Bu Sherly. Ia
berjanji tidak mengulanginya lagi. Untuk menguji keseriusan
Ica, Bu Sherly akan menguji ulang Ica. Ica harus ulangan
susulan. Karena belajar serius, Ica memperoleh nilai yang
sangat bagus.
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Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Apa yang seharusnya dilakukan Ica saat belajar?
2. Siapakah nama teman Ica?
3. Apa yang harus dilakukan Ica setelah nilai ulangannya
buruk?
4. Mengapa Ica harus minta maaf?
5. Apa yang terjadi jika meminta maaf, tetapi orang yang
disalahi tidak memberinya?

Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya.
“Pathavisamo no virujjhati
indakhilupamo tadi subbato
rahadova apetakaddamo
samsara na bhavanti tadino.”

Artinya:
Bagaikan tanah, demikian pula orang suci. Tidak pernah
marah, teguh pikirannya bagaikan tugu kota (indakhila),
bersih tingkah lakunya bagaikan kolam tak berlumpur.
Bagi orang suci seperti ini tak ada lagi siklus kehidupan.
(Dhammapada Syair 95)
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu memahami isi bacaan,
kemudian orang tua mengarahkan tentang keburukan menyontek
ulangan.
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kegiatan Belajar 28
Belajar Memberi Maaf
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)

Untuk memahami tentang Belajar Memberi Maaf, kamu harus
berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati,
bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi.
Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal, kreativitas mengisi TTS,
berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah dan terakhir
mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana belajar memberi maaf?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo Mengamati!
Amatilah gambar berikut ini dengan saksama.
Setiap anak pasti
pernah melakukan
kesalahan kepada orang
tua. Berbuat kebaikan
adalah bentuk penebusan
kesalahan yang pernah
dilakukan.
Meminta maaf
dengan bersimpuh di
kaki kedua orang tua
dan membasuh kakinya
dengan ketulusan adalah
Sumber: Dokumen Penulis
bentuk permohonan
Gambar 8.6 Mencuci kaki orang tua
maaf dan penyesalannya.
Dan berjanji tidak akan
melakukan lagi. Biasanya, peristiwa ini sering terjadi di
masyarakat Jawa. Itu sama halnya dengan melaksanakan sila,
yaitu melakukan kewajiban kepada orang tua dengan berbakti
(sungkem).
Dalam Manggala Sutta, dijelaskan tentang hal yang
berkenaan dengan manfaat berbakti kepada orang yang lebih
tua yaitu, “Matapitu Upatthanam” atau “membantu ayah dan
ibu”. Dengan memberi bantuan yang cukup, menjaga dengan
baik, merawat dengan baik ayah dan ibu. Dalam budaya
Timur, seseorang anak masih tetap berhubungan erat dengan
kedua orang tuanya meskipun telah menikah dan mempunyai
keturunan. Ia tetap berkewajiban untuk berbakti kepada ayah
dan ibunya serta kepada mertuanya. Sungkem kepada ayah
dan ibu dapat menambah kebajikan sebagai wujud hormat
dan berbakti.
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Saat sungkeman inilah dengan tulus meminta maaf atas
segala kesalahan. Memohon ampun dan sujud kepada orang
tua sama dengan menghormati Buddha atau dewa. Kasih
sayang orang tua terhadap anak tidak ada batasnya. Selagi
anaknya mau mengakui segala kesalahan, orang tua niscaya
akan memberi maaf. Orang tua sering dibohongi anak, tetapi
begitu lapang dan luas pengampunan maafnya kepada anak.
Ketulusan dan kebajikan orang tua perlu kita tiru. Orang
tua yang suka memaafkan kesalahan anaknya, berarti ia telah
memberi contoh yang baik untuk anak agar kita bisa meneladan
kerendahan hatinya.

Ayo, Diskusikan
Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama temanmu untuk
mengungkap isi bacaan.
1.
2.
3.
4.
5.

Apa judul teks bacaan di atas?
Di mana biasa hal itu dilakukan?
Apa yang dilakukan oleh anak-anak?
Apa yang dilakukan oleh para orang tua mereka?
Bagaimana perasaanmu ketika melakukan hal itu?

Ayo, Bermain
Lakukan cara meminta maaf kepada temanmu di depan kelas.
Tunjukkan mimik dan sikap rasa bersalah dan ketenangan bagi yang
memberi maaf. Ucapkan kalimat permohonan maafmu dengan
suara yang jelas. (mintalah petunjuk kepada gurumu kalimat yang
harus diucapkan)
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Ajaran Buddha
Ayo, Mengamati!

Sumber: http://tanhadi.blogspot.co.id

Gambar 8.7 Cara Buddha memberi maaf

Amati Gambar 8.7 dengan cermat kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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Memaafkan adalah menghilangkan pikiran jahat atau
keinginan membalas, yang ditujukan kepada seseorang dan
mengganti pikiran negatif tersebut dengan pikiran untuk rukun
kembali.
Pada kebanyakan orang, melepaskan harta miliknya kadang
lebih mudah dibandingkan dengan memaafkan seseorang yang
mungkin telah mempermalukan, mempersulit dan menyakiti
kita.
Buddha menekankan betapa pentingnya sikap pemberian
maaf itu sebagai berikut.
“Dari tiga hal, kita dapat mengenal seorang bijaksana. Apa
yang tiga itu?
Dia bisa melihat kekurangannya. Jika dia melihat
kekurangannya, dia mencoba memperbaikinya. Jika seseorang
mengakui kekurangannya, dia memaafkannya sebagaimana
mestinya.” (Anguttara Nikaya I: 103).
Memaafkan akan membebaskan kita dari api kebencian,
dan mengembankan nilai-nilai positif seperti kesabaran
dan cinta kasih.
Melepaskan kebencian akan memungkinkan timbulnya
cinta-kasih.
Buddha bersabda;
“Dia merugikan saya, dia menyakiti saya,
Dia semena-mena pada saya, dia merampok saya.”
Mereka yang tetap berpikiran seperti itu
tidak pernah dapat meredakan kebenciannya.
“Dia merugikan saya, dia menyakiti saya,
Dia semena-mena pada saya, dia merampok saya.”
Mereka yang tidak berpikiran seperti itu
akan dapat meredakan kebenciannya.
Kebencian tidak pernah dipadamkan oleh kebencian.
Hanya cinta-kasih yang dapat memadamkan kebencian.
Inilah hukum yang abadi.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan teks
bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut:
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kalian
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1. Bagaimana cara meminta maaf?
2. Dalam kitab apa Buddha menjelaskan tentang memberi
maaf?
3. Kepada siapa kamu memberi maaf?
4. Bagaimana sikap yang dilakukan jika meminta maaf?
5. Bagaimana cara melenyapkan kebencian?
6. Bagaimana sikapmu jika ada orang yang menyakitimu?

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

237

Latihan Mandiri
Berilah tanda centang () pada kotak yang tersedia pada gambar
yang sesuai dengan perilaku anak yang sedang meminta maaf
dengan ikhlas!
A.

E.

B.

F.

C.

G.

D.

H.
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Ayo, Bermain
Isilah Teka Teki Silang di bawah ini.

Mendatar
3. Meminta maaf cara masyarakat timur
7. Berdana dengan hati
11. Melafal gatha maaf di depan
12. Binatang yang suka menolong
14. Perasaan orang yang bersalah
15. Semut terjebak di atas
16. Menghormati orang tua sama dengan hormat sama
17. Orang yang bersalah
18. Jika bersalah harus ... minta maaf
19. Minta maaf karena

Menurun
1. Orang yang melahirkan kita
2. Agar bijaksana
4. Sebab Ica nilai ulangan buruk
5. Arti dana memaafkan
6. Syair permohonan maaf
8. Binatang penolong semut
9. Guru agung bijaksana
10. Syarat pertolongan
13. Nama anak yang berani minta maaf
17. Berkah utama
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Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada 109, kemudian renungkan artinya!

Abbbivādanasīlissa
niccaṁ vaḍḍhāpācayino
cattāro dhammā vaddhanti
āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ
Artinya:
Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang
lebih tua, empat hal akan bertambah, yaitu umur panjang,
kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Dhammapada 109
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu mengerjakan tugas belajar
membaca dan memahami isi Dhammapada 109.
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Kegiatan Belajar 29
Belajar dari Ibu dan Ayah
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami Belajar dari Pengalaman, kamu harus berdiskusi.
Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari
informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih
mengerjakan soal, belajar bernyanyi, berkomunikasi dengan orang
tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama temanmu.
Apa dan bagaimana pengalaman itu didapat?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.
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Ayo, Mengamati!
Amati gambar dan teks berikut ini, kemudian buatlah cerita
singkat untuk memahami!

Sumber: https://www.google.com/ senang bekerja

Gambar 8.8. Anak sedang belajar mencuci piring

Ajaran Buddha
1. Belajar dari Ibu
Sabda Buddha kepada Ananda tentang bagaimana cara
menghormati ibu. Belajar dari perjuangan seorang ibu untuk
kesejahteraan anaknya sangat luar biasa. Dengan penuh
kasih, ibu menjaga kandungan, saat kelahiran makin dekat,
kesusahan dan kesulitan ibu makin berat. Setiap pagi, ibu
merasa sangat sakit, sepanjang hari terasa mengantuk dan
lamban. Ketakutan dan kegelisahannya sukar dilukiskan.
Ibu memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan
menyimpan yang manis bagi anak. Penjagaan dan
pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah
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beristirahat. Ibu rela
berada di tempat basah
agar anaknya dapat
berada di tempat yang
kering. Ibu senantiasa
melindungi anak dengan
lengannya dari angin
dan dingin. Ibu mau
membersihkan kotoran
anaknya. Pada mulanya,
ibu cantik dan memiliki
tubuh yang indah,
semangatnya kuat dan
bergelora, tetapi karena
segalanya ditumpahkan
untuk anak, ia menjadi
tak terurus tubuhnya.

Sumber: truthbuddha.blogspot.com

Gambar 8.9 Ibu sedang menghibur
anaknya

Keuletan, ketabahan, kegigihan merawat anaknya,
membesarkannya hingga dewasa. Mencontoh perjuangan ibu
adalah pengalaman yang sangat baik. Jika seorang pelajar
mau mencontoh perjuangan yang penuh kegigihan untuk
mencapai segala cita-citanya. Niscaya akan meraih semua
keinginannya. Seorang ibu yang baik akan bangga dan sayang
terhadap anaknya, bagaimanapun bentuk dan wajah sang
anak. Seorang ibu akan tetap mengasihinya. Hal ini karena
perjuangan ibu yang tiada henti demi keinginannya mendidik
anaknya supaya berhasil. Dengan penuh kesabaran, ibu
mengajarkan hal-hal yang baik.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk men
jawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Apa saja pengorbanan seorang ibu?
Apakah ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya?
Bagaimana seorang ibu menjaga anaknya saat di kandungan?
Bagaimana perasaan ibu jika anaknya sedang sakit?
Bagaimana perasaanmu saat ibumu sakit?
Bagaimana curahan kasih sayang ibu?
Apa saja yang pernah diajarkan ibu kepadamu?
Kapan ibu tidak menyayangi anaknya?
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Ayo Mewarnai Gambar
Warnailah Gambar 8.10 dengan pensil warna atau crayon.

Sumber: emmanuelgunanto.wordpress.com

Gambar 8.10. Senang dibelikan baju baru
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Ayo, Bernyanyi
Ayo, pelajari lagu di bawah ini, kemudian nyanyikan dengan hikmat.

Sujudku
Cipt. B. Saddhanyano
Terimalah sujudku oh ayah ibuku
Ampunilah segala kesalahan
Agar hidupku tiada beban
Kumohon doamu kumohon restumu
Agar lapanglah jalan hidupku
Bahagia kan menunggu
Reff :
Oh ayah ibuku yang kucinta
Doamu selalu kunantikan
Oh ayah ibuku yang kusayang
Jasamu tak kan kulupakan

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu memahami isi bacaan.
Kemudian, orang tua mengarahkan tentang keburukan menyontek
ulangan.
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Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)

Tahukah Kamu

Sumber: http://tanhadi.blogspot.co.id

Gambar: 8.11 Belajar dari ayah

Amati Gambar 8.11 dengan cermat kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?
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2. Belajar dari Ayah
Ayah bagi anak lakilaki adalah model untuk
menjadi sosok laki-laki.
Hanya dengan
melihat, dia akan
meniru.
Jadilah ayah sebagai
tempat anak belajar.
Anak tidak tahu
bagaimana mencintai
ibu, bagaimana merawat Sumber: rakaagustadwiputra.blogspot.com
Gambar 8.12 Ayah idola keluarga
ibu.
Sosok ayah adalah orang yang bertanggung jawab dalam
keluarga.
Anak akan belajar bagaimana merawat ibu.
Anak belum pernah melihat ayah merawat ibu.
Kebanyakan anak laki-laki lebih tertarik meniru ayahnya
ketimbang ibunya.
Bagaimana balita laki-laki belajar dari ayah?
Anak laki-laki belajar memperlakukan perempuan dengan
mengamati ayah.
Ayah harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya,
khususnya laki-laki.
Dari ayahnya, anak laki-laki belajar menjadi pria dewasa
yang bertanggung jawab.
Bagaimana dengan ibu? Apakah juga merawat anakanaknya? Bukankah ayah hanya bekerja untuk mencukupi
kebutuhan keluarga?
Seorang ayah yang baik dan diidolakan anaknya
mampu menjadi ibu dan menjadi ayah sendiri.
Ayah adalah orang yang bertanggung jawab.
Sebagai kepala rumah tangga, ayah adalah panutan.
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Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Ayo, Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas
dan benar.
1. Apa saja kewajiban ayah?
2. Apakah ada seorang ayah yang tidak menyayangi anaknya?
3. Sebagai apa kedudukan ayah dalam keluarga?
4. Siapa yang paling kamu hormati antara ayah dan ibu?
5. Apa yang dibanggakan dari seorang ayah?
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Ayo, Bernyanyi
Ayo, pelajari lagu di bawah ini, kemudian nyanyikan dengan hikmat.

Ayahku Sahabatku
Cipt. B. Saddhanyano
Dalam hatiku selalu berkata
Kubangga pada dirimu
Kaulah ayahku engkau sahabatku
Dalam rumah kau matahariku
Trimakasih padamu ayahku
Saat kuduka gundah dan gelisah
Kau datang tenangkan aku
Selalu ada waktumu untukku
Tuk dengarkan keluh kesahku
Engkau ciptakan surga di rumah Indahlah suasana
Engkau hadirkan rasa bahagia oh trima kasih ayah

Ayo, belajar Dhammapada
Ayo, belajar baca Dhammapada, kemudian renungkan artinya!
Cirappavasim purisam
durato sotthimagatam
natimitta suhijja ca
abhinandanti agatam.
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Artinya:
Setelah lama seseorang pergi jauh, dan kemudian pulang ke
rumah dengan selamat, maka keluarga, kerabat dan sahabat,
akan menyambutnya dengan senang hati. (Dhammapada
XVI, 219)

Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu membuat puisi untuik ibu
dengan judul “Sujudku”. Kemudian, hasilnya dibaca di depan kelas
sebagai laporan.

Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Kegiatan Belajar 30
Doa Maaf dalam Agama Buddha
Doa Pembuka Belajar
Berdoalah sebelum belajar, kemudian duduk hening. (halaman 1
dan 2)
Untuk memahami Doa Maaf dalam Agama Buddha, kamu harus
berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, ber
tanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan
berlatih mengerjakan soal, kreativitas TTS, berkomunikasi dengan
orang tuamu di rumah dan terakhir mengerjakan tugas bersama
temanmu.
Apa dan bagaimana doa meminta maaf?
Mari, pelajari selengkapnya berikut ini.

Ayo, Mengamati!

Sumber: www.youtube.com

Gambar: 8.13 Bhikkhu mohon maaf
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Amati Gambar 8.13 dengan cermat, kemudian ungkapkan pendapat
dan pertanyaanmu!
Pendapatku:
1. ...............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
Pertanyaanku:
1. ..............................................................................................................?
2. .............................................................................................................?
3. .............................................................................................................?

Setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Berarti,
setiap orang pasti pernah bersalah. Apa yang harus dilakukan
bila kamu bersalah?
Langkah-langkah yang
baik bila telah berbuat
salah.
Jika kita bersalah,
langkah-langkah yang
harus dilakukan adalah
seperti berikut.
1. Menyadari kesalahan
yang diperbuat
2. Berani mengakui
kesalahan,
Sumber: free-minds.org
3. Berani meminta maaf,
Gambar 8.14. Bersujud
4. Memperbaiki diri,
5. Berjanji tidak akan mengulangi.
Dengan menyadari kesalahannya seseorang akan
memperoleh kebahagiaan dan ketenangan batin untuk orang
lain dan diri sendiri. Untuk itu, akan lebih baik jika disertai
dengan mengungkapkan tekadnya di depan bhikkhu atau di
depan altar Buddha dengan membacakan syair penyucian
Visuddhi Gatha.
Berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan
meminta maaf akan lebih baik jika disertai dengan
mengungkapkan tekad tersebut di depan bhikkhu atau di
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depan altar Buddha. Kesalahan yang dilakukan orang lain
sebaiknya dihadapi dengan sabar dan memintanya untuk
memperbaiki diri. Apabila ia meminta maaf, sebaiknya
diberi maaf dengan tulus, welas asih, rendah hati, dan tidak
menggolongkan. Saling memaafkan di antara sesama yang
melakukan kesalahan, berarti telah melaksanakan salah satu
ajaran Buddha, yaitu berdana maaf (abhaya dana).

Ayo, Membaca
Ayo, bacalah kutipan syair Visudhi Gatha di bawah ini bersama
teman-teman sekelasmu dengan bimbingan guru! Hafalkan satu
bait arti Visuddhi Gatha, kemudian ucapkan jika kamu melakukan
kesalahan.
Syair Visudhi Gatha/Penyadaran diri
Acchayam me katam
Buddha
Yam tam avikaromi
Anavatam assallinam
Suddham bhavatu me
manna
Kayena vaca citena
Yan parena katam
agham
Khamam idani tam
sabbam
Sammasambuddha
sammukha
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Di hadapan Buddha aku
menyesali
Kesalahan yang aku lakukan
kepada mereka
Secara tulus dan terbuka
Semoga batinku menjadi
tenteram
Jika dengan tindakan, ucapan dan
pikiran
Orang lain telah berbuat salah
kepadaku
Aku dengan tulus memaafkan
semuanya
Di hadapan Buddha Yang Maha
Sempurna

Ayo, Berlatih

Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama temanmu untuk
mengungkap isi Visudhi Gatha.
Apa judul syair bacaan tadi?
1.
2.
Apa tujuan membaca gatha Visudhi?
3.
Dimana sebaiknya mambacakan gatha tersebut?
Siapa yang berbahagia setelah membaca gatha tersebut?
4.
Siapa yang mengkhotbahkan gatha?
5.
Apa saja yang harus dijaga dalam diri kita?
6.

Ayo, Diskusikan
Berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar dan
teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal
berikut.
1. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam
gambar dan bacaan di atas.
2. Buatlah pertanyaan kelompok untuk mencari tahu hal-hal
yang masih belum jelas, atau hal-hal yang belum kamu
pahami atas gambar dan teks bacaan di atas.
3. Carilah informasi dari buku, dan sumber lainnya untuk
menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat.
4. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan
kesimpulan kelompok.
5. Sampaikan laporan hasil diskusi di depan kelas.

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

255

Ayo, Berlatih
Praktikkan cara membaca dan melafalkan doa maaf dalam
Visudhi Gatha. Hafalkan dan ucapkan arti syairnya di depan
kelas. (mintalah bimbingan dan petunjuk gurumu)

Ayo, Berkreativitas
Isilah Teka Teki Silang di bawah ini dengan menjawab sesuai
pertanyaan pada nomor mendatar dan menurun. Mintalah
petunjuk gurumu cara menjawabnya.

Mendatar

Menurun

1. Sifat mengakui kesalahan
5. Perasaan setelah
meminta maaf
6. Tempat bertobat
8. Tindakan menyesal
9. Pikiran penuh kasih
10. Pikiran dalam berdoa
11. Kata lain dari tobat

2. Istilah memaafkan
3. Doa minta maaf
4. Pikiran penuh kasih
sayang
5. Perasaan orang yang
bersalah
7. Guru agung yang
mengajarkan Visudhi
Gatha
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Kerja Sama dengan Orang Tua
Ajaklah orang tuamu untuk membantu membimbing belajar
membaca Visudhi Gatha dan memahami artinya, hasilnya dibaca
di depan kelas sebagai laporan.
Doa Penutup Belajar
“Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa.” (halaman
10)
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Penilaian Harian 8
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban
yang kamu anggap paling benar!
1. Memberi maaf adalah perbuatan yang ....
a. biasa				
c. terpuji
b. tidak tepuji 				
d. sia-sia
2. Kita harus memaafkan teman yang ....
a. pamer kaya
b. sok pintar 				
d. bersalah
c. meminta maaf
3. Kupu-kupu menolong semut karena ....
a. sahabatnya
c. saudara
b. kasihan				
d. memint tolong
4. Semut menyesali perbuatan karena telah menghina ....
a. lalat				
c. jangkrik
b. kupu-kupu				
d. belalang
5. Semut minta tolong karena terjebak di ....
a. kali					
b. lumpur
c. hutan				
d. air
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat!
1.
2.
3.
4.
5.

Binatang yang tinggal di hutan antara lain ....
Memberi maaf dilakukan kepada ....
Meminta maaf dilakukan dengan sikap ....
Orang yang memberi maaf adalah jenis orang yang ....
Buddha memberi contoh meminta maaf dengan berbuat ....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
Bagaimana cara meminta maaf?
Apa yang harus dilakukan setelah meminta maaf?
Apa isi syair Visudhi Gatha?
Di mana sebaiknya melakukan penyesalan atas kesalahan
dan bertobat?
5. Apakah semua orang pernah bersalah? Apa yang harus di
lakukan?
1.
2.
3.
4.
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Penilaian Kenaikan Kelas
(PKK)
I. Berilah tanda silang () pada huruf a, b, c atau d pada jawaban
yang kamu anggap paling benar!
1. Pangeran Siddharta adalah anak seorang raja, tetapi Beliau
mempunyai sifat yang ....
a. luhur						
b. sombong						
c. angkuh
d. nakal
2. Sikap Pangeran Siddharta terhadap sahabatnya selalu ....
a. ramah dan bersahabat 				
b. ramah dan suka memberi uang 		
c. sombong dan pemarah
d. angkuh dan bergaya
3.

Gambar di samping merupakan satu
contoh sifat luhur Pangeran
Siddharta suka melaksanakan ....
a. puasa
b. meditasi
c. ceramah
d. menyanyi

4. Pada waktu pulang sekolah, Chandra melihat seekor kelinci
jatuh ke selokan. Sikap Chandra seharusnya adalah ....
a. menertawai
b. menolongnya
c. menyembelihnya
d. menjualnya
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5. 1. Lemah lembut
2. Sombong
3. Jujur
4. Banyak bicara

Jenis perbuatan baik yang terdapat pada
tabel di samping ditunjukkan pada nomor
....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 3
d. 4 dan 2

6. Pangeran Siddharta sangat ... orang tuanya.
a. membenci
b. membantu					
c. menjaga
d. menghormati
7.

1. Rajin belajar
2. Suka membolos
3. Malas belajar
4. Banyak jajan

Sikap yang perlu dikembangkan sebagai
siswa di sekolah terdapat pada tabel ditunjukkan nomor ....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

8. Petapa Sutasoma sebenarnya adalah jelmaan dari ....
a. dewa
b. brahmana
c. bodhisattva
d. pendeta
9. Menolong orang yang kesusahan tidak boleh mengharapkan ....
a. imbalan
b. jasa
c. uang
d. pujian
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10. 1. Rela berkorban
2. Rela dipukul
3. Rela dimarahi
4. Rela dimusuhi

Sifat luhur yang dimiliki oleh Sutasoma
terdapat pada tabel ditunjukkan nomor ....
a. 1				
b. 2		
c. 3
d. 4

11. Bodhisattva adalah calon ....
a. dewa
b. budha
c. pendeta
d. brahmana
12. Dana Paramita adalah sifat luhur dengan melatih ....
a. kemurahan hati
b. suka bermeditasi
c. suka berjanji
d. pengendalian diri
13.

Gambar di samping menjelaskan
bahwa meskipun Pangeran
Siddharta sangat pandai dia tetap
menghormati ....
a. guru 			
b. orang tua 			
c. pendeta
d. romo

14. Manfaat mempunyai sifat luhur seperti yang dimiliki Pangeran
Siddharta adalah hidup kita akan ....
a. gelisah						
b. menderita 						
c. tenang
d. susah
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15. 1. Anak harimau dan induknya
2. Anak kambimg dan induknya
3. Anak rusa dan induknya
4. Anak angsa dan induknya
		

Dalam cerita Sutasoma,
binatang yang ditolong oleh
Sutasoma terdapat pada
tabel ditunjukkan nomor ....
a. 1				
c. 3
b. 2				
d. 4
		

16. Lihat tabel!		
No
1.

Sutta
Brahmajala Sutta

2. Mangala Sutta
3. Karaniya Metta Sutta

Kitab/Sutta yang menjelaskan kewajiban timbal balik umat Buddha
ditunjukkan nomor ....
a. 1			
c. 3
b. 2			
d. 4

4. Sigalovada Sutta

17. Kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal
dunia adalah ....
a. menghormati					
b. mendoakan						
c. melayani
d. memberi makanan
18. Lihat gambar!
Kewajiban orang tua terhadap anak
sesuai gambar di samping adalah ....
a. melayani			
b. merawat
c. melahirkan			
d menghibur
19. Sikap terpuji seorang murid ketika guru sedang menjelaskan
pelajaran adalah ....
a. diam						
b. bertanya terus					
c. mencatat ucapannya
d. memperhatikan
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20. Sikap yang baik ketika bertemu bapak/ibu guru adalah ....
a. memberi salam					
b. merasa malu
c. minder					
d. menghindar
21. Lihat tabel!
No
1.

Sutta
Brahmajala Sutta

2. Mangala Sutta
3. Karaniya Metta Sutta
4. Sigalovada Sutta

Kewajiban murid terhadap guru,
pada tabel di samping ditunjukkan nomor ....
a. 1 dan 2		
b. 1 dan 3		
c. 2 dan 4
d. 3 dan 4

22. Lihat gambar!
Kewajiban guru sesuai gambar di
samping adalah ....
a. mengasuh						
b. melayani			
c. mengajar
d merawat
23. Jumlah hari raya yang diperingati umat Buddha ada ....
a. 1					
b. 2					
c. 3
d. 4
24. Jenis pakaian yang dikenakan seorang bhikkhu disebut ....
a. piyama				
b. jaket				
c. jubah
d. baju
25. Kegiatan umat Buddha pada Hari Raya Kathina adalah ....
a. berdana				
b. bernyanyi				
c. membaca paritta
d. berdiskusi
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26. Lihat gambar!
Peristiwa yang terjadi pada Pangeran
Siddharta sesuai gambar di samping
adalah ....
a. kelahiran
b. membabarkan dharma
c. mencapai penerangan sempurna
d. membabarkan dharma
27. Buddha membabarkan Ovadha Patimokha, diperingati oleh
umat Buddha sebagai hari raya ....
a. Waisak						
b. Kathina						
c. Magha Puja
d. Asadha
28. Jumlah kebutuhan pokok para bhikkhu ada ....
a. 1						
b. 2						
c. 3
d. 4
29. Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebaikan, sucikan hati dan ....
a. pikiran					
b. keyakinan					
c. keinginan
d. kebijaksanaan
30. Lihat gambar!
Umat Buddha sedang melakukan ....
a. meditasi			
b. sembahyang			
c. bersujud
d. berdana
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Kelahiran Pangeran Siddharta diperingati sebagai hari raya ....
2. Buddha membabarkan Dharma pertama kali di taman ....
3. Lanjutkan syair berikut! Jangan berbuat jahat, berbuatlah
kebaikan, sucikan ....
4. Contoh tugas yang diberikan oleh guru, yaitu ....
5. Kewajiban anak terhadap orang tua yang lanjut usia adalah ....
6. Harta warisan dari orang tua sebaiknya digunakan dengan ....
7. Perilaku terpuji seorang siswa sebelum berangkat ke sekolah,
yaitu ....
8. Pendidikan yang kita dapatkan di sekolah diberikan oleh ....
9. Hari raya umat Buddha yang diperingati setiap bulan Mei
adalah ....
10. Candi Buddha yang digunakan untuk memperingati Waisak
Nasional, yaitu ....

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!
1. Tuliskan tiga kewajiban anak terhadap orang tuanya!
2. Tuliskan tiga kewajiban murid kepada gurunya!
3. Jelaskan sikap yang buruk untuk dilakukan ketika guru
menjelaskan pelajaran!
4. Tuliskan empat hari raya agama Buddha!
5. Tuliskan tiga sifat Bodhisattva!
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Glosarium
abhayadana, berdana dalam
bentuk sikap /memaafkan.
angulimala, artinya kalung jari.
antiseptik, zat yang bersifat
mencegah pembusukan
dan pelapukan dengan
menghambat atau merusak
mikroorganisme.
ariya, orang suci atau yang
mulia.
asadha, hari besar agama
buddha memperingati
khotbah buddha pertama.
bodhisattva, orang yang
mempersiapkan diri
mencapai kebuddhaan atau
calon buddha.
brahmadanda, hukuman yang
diberikan kepada bhikkhu
channa dengan cara
tidak menanggapi semua
kelakuannya.
ceng beng, artinya sembahyang
kuburan.
culas tidak jujur, malas sekali,
curang, licik, jahat
dana, memberi sesuatu kepada
orang yang membutuhkan
atau berderma
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dasa paramita, dasa sepuluh,
dan paramita kesempurnaan
yang dilakukan para
bodhisattva.
Dewa, makhluk hidup yang
hidup di alam sorga akibat
karma baiknya.
Dhammapada, salah kitab
agama buddha yang berisi
syair berpasangan.
game online, permainan yang
langsung tersambung
dengan jaringan internet.
hutan tropis, hutan yang berada
di wilayah dekat garis
khatutilstiwa (garis edar
matahari).
Jataka, kitab suci yang
mengisahkan masa lampau
Buddha sebagai bodhisattva.
kathina, hari berdana kepada
sangha bhikkhu.
logika masuk akal, bisa
dipikirkan, bisa dinalar,
dipahami atau dimengerti.
magha puja, hari besar agama
buddha memperingati pesan
dan nasihat buddha kepada
para siswa.

manggala, berkah utama,
kemenangan.
mara, setan penggoda.
pannadhika, bodhisattva yang
kuat dalam kebijkasanaan.
parinibbana, istilah kematian
atau meninggalnya orang
suci, seperti buddha dan
arahat.
paruh waktu, pada jam-jam
tertentu.
petapa, orang yang sedang
berlatih diri hidup
sederhana.
primadona paling disukai,
diutamakan, diidolakan di
antara yang lainnya.
psikolog, orang yang dianggap
ahli tentang psikologi/ilmu
yang mempelajari tentang
mental, pikiran.

sekolah formal, sekolah resmi
sesuai dengan peraturan
yang ditentukan, yang
diselenggarakan baik oleh
pemerintah maupun swasta.
siddharta, berarti tercapai
segala cita-citanya.
sigala, nama anak yang
menerima wejangan
dhamma buddha tentang
hubungan timbal balik.
sutta, adalah khotbah buddha.
syaraf, jaringan otak.
thera, gelar kebikkhuan yang
telah mencapai lebih sepuluh
tahun menjadi bhikkhu.
tutup usia, secara harfiah
artinya meninggal dunia.
Veda, adalah kitab suci dalam
agama Hindu.

viriyadhika, berarti bodhisattva
yang kuat dalam semangat.
relief, lukisan ukir yang terdapat
pada dinding candi.
visudhi gatha, berarti syair
menyadaran diri.
sad paramita, berarti enam,
dan paramita berarti
Waisak, hari besar agama
kesempurnaan yang di
Buddha untuk memperingati
lakukan para bodhisattva.
tiga peristiwa penting.
saddhadhika, berarti
bodhisattva yang kuat dalam yaksa, adalah sejenis makhluk
raksasa yang suka
keyakinan.
memangsa manusia dan
sebangsanya.
Sekolah nonformal, sekolah
yang diselenggarakan
secara pribadi.
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