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Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang sebagai kendaraan untuk mengantarkan 
peserta didik menuju penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan dalam 
agama Buddha bahwa belajar tidak hanya untuk mengetahui dan 
mengingat (pariyatti), tetapi juga untuk melaksanakan (patipatti), dan 
mencapai penembusan (pativedha). “Seseorang banyak membaca kitab 
suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, orang yang lengah itu 
sama seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain, ia tidak 
akan memperolah manfaat kehidupan suci.” (Dhp.19).

Untuk memastikan keseimbangan dan keutuhan ketiga ranah 
tersebut, pendidikan agama perlu diberi penekanan khusus terkait 
dengan pembentukan budi pekerti, yaitu sikap atau perilaku seseorang 
dalam hubungannya dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan 
bangsa, serta alam sekitar. Proses pembelajarannya mesti mengantar 
mereka dari pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan 
komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan 
kebaikan. Dalam ungkapan Buddhanya, “Pengetahuan saja tidak 
akan membuat orang terbebas dari penderitaan, tetapi ia juga harus 
melaksanakannya” (Sn. 789).

Buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas VI ditulis 
dengan semangat itu. Pembelajarannya dibagi ke dalam beberapa 
kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik dalam usaha 
memahami pengetahuan agamanya dan mengaktualisasikannya 
dalam tindakan nyata dan sikap keseharian, baik dalam bentuk ibadah 
ritual maupun ibadah sosial.

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan 
daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada 
buku ini. Guru dapat memperkayanya secara kreatif dengan kegiatan-
kegiatan lain, melalui sumber lingkungan alam, sosial, dan budaya 
sekitar.
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Sebagai edisi revisi, buku ini sangat terbuka untuk terus dilakukan 
perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang 
para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan 
dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi itu, kami 
mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan 
yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka 
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Tim Penulis
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A. Kurikulum 2013
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 
cara yang diguna kan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan 
pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, 
sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 
2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

1. Karakteristik Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 

a. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam 
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

b. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang 
memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu 
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 

c. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 
berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

d. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 
Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi 
dasar mata pelajaran; 

Bagian 1
Petunjuk Umum
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e. Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur 
pengorganisasi (organizing elements) Kompetensi Dasar. Semua 
Kompetensi Dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 
mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam Kompetensi Inti; 

f. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip 
akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 
(enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 
horizontal dan vertikal). 

2. Kompetensi Inti (KI)
Kompetensi Inti Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkat 

kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
yang harus dimiliki seorang peserta didik SD pada setiap tingkat kelas. 
Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas/usia tertentu. Melalui 
Kompetensi Inti, sinkronisasi horisontal berbagai Kompetensi Dasar 
antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu 
sinkronisasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar pada mata pelajaran  
yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.

Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi sebagai berikut:
a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk Kompetensi Inti sikap spiritual; 
b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk Kompetensi Inti sikap sosial; 
c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk Kompetensi Inti pengetahuan; dan 
d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk Kompetensi Inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SD dapat dilihat 
pada Tabel berikut. 

Tabel 1: Kompetensi Inti SD Kelas I, II, dan III 

Kompetensi Inti Kelas I Kompetensi Inti Kelas II Kompetensi Inti Kelas III

1. Menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1. Menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1. Menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 
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Kompetensi Inti Kelas I Kompetensi Inti Kelas II Kompetensi Inti Kelas III

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas, sistematis 
dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia 
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Tabel 2: Kompetensi Inti SD Kelas IV, V, dan VI  

Kompetensi Inti Kelas 
VI Kompetensi Inti Kelas V Kompetensi Inti Kelas VI

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

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

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

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

2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, santun, 
peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi 
dengan keluarga, 
teman, guru, dan 
tetangganya serta 
cinta tanah air. 

2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, santun, 
peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi 
dengan keluarga, 
teman, guru, dan 
tetangganya serta 
cinta tanah air. 

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
dan  menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, 
dan benda-benda 
yang dijumpainya 
di rumah, di 
sekolah dan tempat 
bermain

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dan 
konseptual dengan 
cara mengamati,  
menanya 
dan mencoba 
berdasarkan rasa 
ingin tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya  di 
rumah, di sekolah 
dan tempat bermain

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dan 
konseptual dengan 
cara mengamati,  
menanya 
dan mencoba 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di 
rumah, di sekolah 
dan tempat bermain
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Kompetensi Inti Kelas 
VI Kompetensi Inti Kelas V Kompetensi Inti Kelas VI

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

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

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

3. Kompetensi Dasar (KD)
Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. 

Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan 
karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan 
masingmasing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat 
kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai 
berikut:
a. kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI1;  
b. kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam 

rangka menjabarkan KI2;  
c. kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam 

rangka menjabarkan KI3; dan  
d. kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam 

rangka menjabarkan KI4. 
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4. Kaitan antara KI, KD, dan Pembelajaran
Desain Pembelajaran merupakan tahapan operasional dari 

serangkaian aspek kurikulum yang saling berkaitan antara Tujuan 
Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi 
Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan Tujuan Pebelajaran.  

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan.Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan 
utama pengembangan 8 standar pendidikan yaitu standar isi, standar 
proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
dan standar pembiayaan. 

Standar Kompetensi Lulusan selanjutnya dijadikan sebagai acuan 
untuk menyusun Kompetensi Inti. Kompetensi inti dirancang seiring 
dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui 
kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada 
kelas yang berbeda dijaga. Kompetensi dasar dirumuskan untuk 
mencapai kompetensi inti.

Prosedur mendesain pembelajaran dengan langkah-langkah: 
(1) analisis lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik, (2) 
mendesain tujuan pembelajaran, (3) merancang pengalaman belajar, 
(4) mengembangkan bahan ajar, (5) merancang media pembelajaran, 
(6) menganalisa silabus, merancang RPP Pendidikan Agama Buddha, 
(7) merancang system pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai 
dengan lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik, dan (8) 
implementasi penilaian/evaluasi formatif dan sumatif terhadap 
program pembelajaran.

Kerangka pembelajaran dalam kurikulum 2013 dimulai dari 
KI-3 dan KI-4 yaitu penguasaan tentang seluruh pengetahuan dan 
keterampilan agama Buddha. Kegiatan pembelajaran dalam KI-3 
dan KI-4 yang menghasilkan kemampuan sikap sosial dan spiritual 
yang tergambar dalam KI-2 dan KI-1. Dengan demikian penyusunan 
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Silabus dan RPP mengacu pada Kompetensi Dasar yang terdapat 
pada KI-3 dan KI-4. Dapat disimpulkan bahwa sikap sosial dan 
spiritual agama Buddha merupakan hasil pembelajaran peserta didik 
setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan agama Buddha dan 
keseluruhan materi tersebut terdapat dalam Kompetensi Dasar yang 
tercantum dalam KI-3 dan KI-4

5. Struktur KI dan KD Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti Kelas VI 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

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

1.1  Menerima kisah keajaiban-keajaiban 
saat Petapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna. 

1.2  Menerima Sepuluh Kesempurnaan 
(Dasa Paramita) dan kisah 
perumpamaan populer tentang 
perilaku bijaksana.

1.3  Menjalankan cara meditasi 
pernafasan dan cinta kasih. 

1.4  Menerima tujuan akhir umat 
Buddha. 

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman,dan guru 
dan tetangganya serta 
cinta tanah air.

2.1  Menunjukkan perilaku santun 
setelah memahami keajaiban-
keajaiban saat Petapa Gotama 
mencapai Penerangan Sempurna. 

2.2  Menunjukkan perilaku peduli 
setelah memahami Sepuluh 
Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan 
kisah perumpamaan populer tentang 
perilaku bijaksana.

2.3  Menunjukkan perilaku disiplin 
dalam melaksanakan meditasi 
pernafasan dan cinta kasih. 

2.4  Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab terhadap tujuan akhir umat 
Buddha. 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

3. Memahami pengetahuan 
faktual dan koseptual 
dengan cara mengamati 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di sekolah dan tempat 
bermain.

3.1  Memahami keajaiban-keajaiban 
saat Petapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna. 

3.2  Memahami Sepuluh Kesempurnaan 
(Dasa Paramita) dan kisah 
perumpamaan populer tentang 
perilaku bijaksana.

3.3  Memahami cara meditasi pernafasan 
dan cinta kasih. 

3.4  Memahami tujuan akhir umat 
Buddha. 

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

4.1  Menyajikan pengetahuan faktual 
tentang keajaiban-keajaiban 
saat Petapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna. 

4.2  Menyajikan pengetahuan konseptual 
tentang Sepuluh Kesempurnaan 
(Dasa Paramita) dan kisah 
perumpamaan populer tentang 
perilaku bijaksana.

4.3  Mempraktikkan meditasi pernafasan 
dan cinta kasih. 

4.4  Menyajikan pengetahuan konseptual 
tentang tujuan akhir umat Buddha. 

B. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Buddha dan Budi Pekerti

1. Hakikat Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha 
dan Budi Pekerti

 Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti adalah pendidikan 
yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan 
ajaran agama Buddha, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 
melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan 
Agama Buddha berada pada rumpun pertama, yakni kelompok 
mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Secara umum kelompok 
mata pelajaran ini berfungsi mengembangkan kemampuan 
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peserta didik untuk memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan menghormati penganut 
agama lain.

2. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti
a. Fungsi

Fungsi Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti sebagai Perekat 
Bangsa di sekolah mencakup: 
1) Pembinaan perilaku buddhistik dalam kehidupan sehari-

hari. 
2) Peningkatan keyakinan pada Triratna yang merefleksikan 

akhlak peserta didik seoptimal mungkin, yang telah 
ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; 

3) Penyesuaian mental buddhisme peserta didik terhadap 
lingkungan fisik dan sosial; 

4) Pembiasaan pengamalan ajaran dan nilai-nilai Agama 
Buddha dalam kehidupan sehari-hari; 

5) Pencegahan peserta didik dari dampak negatif arus 
globalisasi yang dihadapi sehari-hari;  

6) Pembelajaran keagamaan Buddha baik teori maupun 
praktik; 

7) Penyaluran bakat-minat peserta didik di bidang keagmaan 
Buddha; 

Untuk memenuhi fungsi-fungsi di atas Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti di sekolah memuat kompetensi-
kompetensi pembentukan karakter seperti kesadaran tentang 
kesalingtergantungan, pluralisme, toleransi, persatuan dan 
kesatuan, kasih sayang, menjauhi sikap radikal, gotong royong, 
menghargai perbedaan dan lain-lain sebagaimana. Nilai-nilai 
karakter bangsa pada kompetensi Pendidikan Agama Buddha 
dan Budi Pekerti di Sekolah secara eksplisit tercantum pada 
KI dan KD dalam aspek sejarah, keyakinan, kemoralan, kitab 
suci, meditasi, dan kebijaksanaan.
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b. Tujuan
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 
meningkatkan keyakinan kepada Triratna dan mengantarkan 
pencapaian pembebasan dari penderitaan. Secara operasional, 
Pendidikan Agama Buddha bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, 
dan mengamalkan nilai-nilai agama Buddha yang juga 
menyerasikan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
Tujuan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah se-
bagai berikut; 
1) Menumbuhkembangkan karakter buddhis melalui la -

tih   an, pemupukan, pengembangan pengetahuan, peng-
hayatan, pengamalan, dan pembiasaan, serta pengalaman 
peserta didik tentang Agama Buddha sehingga menjadi 
siswa Buddha yang terus berkembang keyakinan, 
kemoralan, dan kebijaksanaannya; 

2) Mewujudkan peserta didik yang taat beragama dan 
berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, 
taat beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, 
toleran, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, 
serta mengembangkan budaya kehidupan beragama 
Buddha di sekolah; 

3) Meningkatkan keyakinan, kemoralan, dan kebijaksanaan 
dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, 
dan penghayatan terhadap kebenaran yang yang 
disampaikan Buddha dalam kitab suci Tripitaka;

4) Membentuk karakter Buddhis dalam diri peserta didik 
melalui pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan 
yang budhistik dalam hubungannya dengan kebenaran 
mutlak, diri sendiri, sesama, dan lingkungan secara 
harmonis; dan 

5) Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras 
dengan keyakinan yang buddhistik dalam kehidupan 
sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga 
dunia.
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3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti pada Jenjang SD
Ruang Lingkup Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  
adalah ajaran mengenai cara-cara memahami penderitaan dan 
mengakhirinya yang tercermin dalam Empat Kebenaran Mulia 
yang mencakup ajaran tentang cara-cara memahami: 
a) Hubungan manusia dengan Tri ratna; 
b) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 
c) Hubungan manusia dengan sesama manusia; dan 
d) Hubungan manusia dengan makhluk lain  dan  lingkungan 

alam. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  
meliputi aspek-aspek sebagai berikut:(1) Keyakinan (Saddha); (2) 
Perilaku/moral (Sīla); (3) Meditasi (Samādhi); (4) Kebijaksanaan 
(Pañña);  (5) Kitab Suci Agama Buddha Tripitaka (Tipitaka); dan (6) 
Sejarah. 

Keenam aspek di atas merupakan kesatuan yang terpadu dari 
materi pembelajaran agama Buddha yang mencerminkan 
keutuhan ajaran agama Buddha dalam rangka mengembangkan 
potensi spiritual peserta didik. Aspek keyakinan yang mengantar 
ketakwaan, moralitas, dan spiritualitas maupun penghargaan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan budaya luhur akan 
terpenuhi.

C. Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan 
Budi Pekerti Kelas VI
Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan 
saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran 
kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk 
pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan 
budaya misalnya discovery learning, project-based learning, problem-
based learning, inquiry learning.
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Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan 
merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis 
meliputi proses pembelajaran:
1. mengamati;
2. menanya;
3. mengumpulkan informasi/mencoba;
4. menalar/mengasosiasi; dan
5. mengomunikasikan.

Urutan logis tersebut dapat dikembangkan dan digunakan 
dalam satu atau lebih pertemuan.Pendekatan saintifik/pendekatan 
berbasis proses keilmuan dilaksanakan dengan menggunakan modus 
pembelajaran langsung atau tidak langsung sebagai landasan dalam 
menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan 
Kompetensi Dasar yang ingin dicapai.

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung 
(direct instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). 
Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan 
pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan 
pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber 
belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 
langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, 
dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan 
pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan 
dampak pembelajaran (instructional effect).

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi 
selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan 
dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung 
berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung 
dalam KI-1 dan KI-2. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses 
pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata 
pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan 
masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 
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2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler 
baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam 
rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai 
dan sikap.

Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagai
mana tercantum dalam tabel berikut.

Langkah 
Pembelajaran

Deskripsi 
Kegiatan Bentuk Hasil Belajar

Mengamati 
(observing)

mengamati dengan 
indra (membaca, 
mendengar, 
menyimak, melihat, 
menonton, dan 
sebagainya) dengan 
atau tanpa alat

perhatian pada waktu 
mengamati suatu objek/
membaca suatu tulisan/
mendengar suatu 
penjelasan, catatan yang 
dibuat tentang yang 
diamati, kesabaran, 
waktu (on task) yang 
digunakan untuk 
mengamati

Menanya 
(questioning)

membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan, tanya 
jawab, berdiskusi 
tentang informasi 
yang belum 
dipahami, informasi 
tambahan yang 
ingin diketahui, atau 
sebagai klarifikasi.

jenis, kualitas, dan 
jumlah pertanyaan yang 
diajukan peserta didik 
(pertanyaan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan hipotetik)

Mengumpulkan 
informasi /mencoba 
(experimenting)

mengeksplorasi, 
mencoba, berdiskusi, 
mendemonstrasikan, 
meniru bentuk/
gerak, melakukan
eksperimen, 
membaca sumber 
lain selain buku 
teks, mengumpulkan 
data dari nara 
sumber melalui 
angket, wawancara, 
dan memodifikasi/ 
menambahi/
mengem bangkan

jumlah dan kualitas 
sumber yang dikaji/
digunakan, kelengkapan 
informasi, validitas 
informasi yang 
dikumpulkan, dan 
instrumen/alat yang 
digunakan untuk 
mengumpulkan data.
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Langkah 
Pembelajaran

Deskripsi 
Kegiatan Bentuk Hasil Belajar

Menalar/
Mengasosiasi
(associating)

mengolah informasi 
yang sudah 
dikumpulkan, 
menganalisis data 
dalam bentuk 
membuat kategori, 
mengasosiasi atau 
menghubungkan 
fenomena/informasi 
yang terkait dalam 
rangka menemukan 
suatu pola, dan 
menyimpulkan.

mengembangkan 
interpretasi, argumentasi 
dan kesimpulan 
mengenai keterkaitan 
informasi dari dua fakta/
konsep, interpretasi 
argumentasi dan 
kesimpulan mengenai 
keterkaitan lebih dari 
dua  fakta/konsep/
teori, menyintesis 
dan argumentasi 
serta fakta/konsep/
teori, menyintesis dan 
argumentasi serta 
kesimpulan keterkaitan 
antarberbagai jenis 
fakta/konsep/
teori/ pendapat; 
mengembangkan 
interpretasi, struktur 
baru, argumentasi, 
dan kesimpulan yang 
menunjukkan hubungan 
fakta/konsep/teori dari 
dua sumber atau lebih 
yang tidak bertentangan; 
mengembangkan 
interpretasi, struktur 
baru, argumentasi dan 
kesimpulan dari konsep/
teori/penda pat yang 
berbeda dari berbagai 
jenis sumber.

Mengomunikasikan
(communicating)

menyajikan laporan 
dalam bentuk bagan, 
diagram, atau 
grafik; menyusun 
laporan tertulis; dan 
menyajikan laporan 
meliputi proses, hasil, 
dan kesimpulan 
secara lisan

menyajikan hasil kajian 
(dari mengamati sampai 
menalar) dalam bentuk 
tulisan, grafis, media 
elektronik, multi media 
dan lain-lain
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1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen 

kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip 
sebagai berikut:
a. peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;
b. peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;
c. proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;
d. pembelajaran berbasis kompetensi;
e. pembelajaran terpadu;
f. pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang 

memiliki kebenaran multi dimensi;
g. pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;
h. peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan 

antara hard-skills dan soft-skills;
i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
j. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing 
madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta 
didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);

k. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 
masyarakat;

l. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran;

m. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 
peserta didik; dan

n. suasana belajar menyenangkan dan menantang.

2. Pelaksanaan Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran; 
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2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari;  

3) mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai; dan 

4) menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk 
menyelesaikan permasalahan atau tugas. 

b. Kegiatan Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi 
pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang meliputi proses 
observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan 
komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang 
bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar 
peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap  pemodelan/
demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya 
guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan 
lanjutan kepada peserta didik. 

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi 
yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, 
disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum 
dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin 
relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, 
studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum 
menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan 
dengan menerapkannya.  
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Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar 
(learning event) yang diuraikan dalam tabel 1 di atas. 

1) Mengamati 
Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas 
dan bervariasi  kesempatan peserta didik untuk melakukan 
pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, 
dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 
pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 
membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 
objek.  

2) Menanya 
Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan 
secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa 
yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu 
membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: 
pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit 
sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 
prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang 
bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan 
dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 
pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu 
mengajukan pertanyaan secara mandiri. 

Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui 
kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 
Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin 
dapat dikembangkan.  

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang 
lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru 
sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal 
sampai sumber yang beragam. 



Buku Guru Kelas VI SD18

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan 
Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 
informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk 
itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, 
memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 
bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul 
sejumlah informasi. 

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu 
memroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi 
dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 
informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola 
yang ditemukan. 

4) Mengomunikasikan hasil 
Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan 
apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 
mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan 
di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik 
atau kelompok peserta didik tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta 

didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, 
melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, 
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 
maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  
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D. Penilaian Pendidikan Agama Buddha dan Budi 
Pekerti

1. Konsep Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Buddha dan Budi Pekerti
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk memeroleh data dan informasi tentang 
proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian juga digunakan untuk 
mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan 
dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk 
pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran.  

Dalam pelaksanaanya, kegiatan penilaian proses (formatif)  dan 
hasil belajar (sumatif) berdasarkan Kurikulum 2013 pada tingkat SD 
sebagian pendidik (guru) merasakan penilaian sebagai beban terutama 
dalam hal melakukan teknik dan prosedur, pengolahan dan pelaporan 
hasil penilaian. Pendidik mengharapkan penilaian hasil belajar 
dalam Kurikulum 2013 sederhana dan mudah dilaksanakan. Hal-hal 
yang  perlu diperhatikan pendidik agar penilaian lebih bermakna 
dan implementatif dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, 
melaporkan hasil penilaian, adalah sebagai berikut. 

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau 
dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil 
belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, berarti penilaian 
didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

c. Sistem penilaian direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 
penilaian, sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk: 
1) Mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik;  
2) Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan 
3) Memperbaiki proses pembelajaran.

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, 
berupa perbaikan proses pembelajaran, program remedial bagi 
peserta didik yang pencapaian kompetensi di bawah ketuntasan, 
dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi 
ketuntasan.  
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e. Sistem penilaian terpadu dimana penilaian oleh pendidik 
merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari proses 
pembelajaran sehingga harus disesuaikan dengan pengalaman 
belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, 
jika pembelajaran menggunakan pendekatan observasi lapangan, 
maka dalam penilaian harus ditekankan pada proses, dengan 
menggunakan instrumen observasi, wawancara, produk, dan 
penugasan lainnya. 

2. Karakteristik Penilaian Pembelajaran Pendidikan 
Agama Buddha dan Budi Pekerti
Penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha sesuai 

dengan karakter penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut:

a. Belajar Tuntas
Ketuntasan Belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi 
setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam 
kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap (KI-1 dan KI-
2) ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik.  Jika perilaku 
peserta didik belum menunjukkan kriteria baik maka dilakukan 
pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung 
dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku 
baik.  

Ketuntasan belajar aspek pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-
4) ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum 
mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk perbaikan 
(remedial teaching), dan peserta didik tidak diperkenankan 
melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum 
kompetensi tersebut tuntas. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan 
oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau 
belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut, pendidik 
mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga 
pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera 
diperbaiki.
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b. Otentik
Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian 
dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta 
didik yang dikaitkan dengan situasi nyata bukan dunia sekolah. 
Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian digunakan berbagai 
bentuk dan teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya 
mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih 
menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta 
didik.

c. Berkesinambungan
Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian 
yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama 
pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar 
peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 
terus menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian.

d. Menggunakan bentuk dan teknik yang bervariasi
Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan 
berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik 
kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode atau 
teknik penilaian dapat digunakan, seperti tes tertulis, tes lisan, 
penugasan, penilaian kinerja (praktik dan produk), penilaian 
proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi.

e. Berdasarkan acuan kriteria
Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan  
acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan 
terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ke tuntasan 
yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan 
pendidikan dengan mempertimbangkan karekteristik peserta 
didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.
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3. Teknik dan Instrumen Penilaian
a. Penilaian Sikap

Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku 
peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler 
maupun ekstrakurikuler, yang meliputi sikap spiritual dan sosial. 
Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian 
pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang 
digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih 
ditujukan untuk membina perilaku sesuai budipekerti dalam 
rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses 
pembelajaran.

Penilaian sikap spiritual (KI-1), antara lain: (1) ketaatan beribadah; 
(2) berperilaku syukur; (3) berdoa sebelum dan sesudah melakukan 
kegiatan; dan (4) toleransi dalam beribadah. Sikap spiritual 
tersebut dapat ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan.

Penilaian sikap sosial (KI-2) meliputi: (1) jujur yaitu perilaku yang 
didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; 
(2) disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 
dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan; (3) tanggung 
jawab yaitu sikap dan perilaku peserta didik untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri 
sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha 
Esa; (4) santun yaitu perilaku hormat pada orang lain dengan 
bahasa yang baik; (5) peduli yaitu sikap dan tindakan yang selalu 
ingin memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang 
membutuhkan; dan (6) percaya diri yaitu suatu keyakinan atas 
kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. 
Sikap sosial tersebut dapat ditambah oleh satuan pendidikan 
sesuai kebutuhan.

1) Teknik Penilaian Sikap
Penilaian sikap di sekolah dasar dilakukan oleh guru 
kelas, guru muatan pelajaran agama, PJOK, dan pembina 
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ekstrakurikuler. Teknik penilaian yang digunakan meliputi: 
observasi, wawancara, catatan anekdot (anecdotal record), 
catatan kejadian tertentu (incidental record) sebagai unsur 
penilaian utama. Sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian 
antar-teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan 
pembentukan karakter peserta didik, sehingga hasilnya 
dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil 
penilaian sikap oleh pendidik.

Dalam penilaian sikap, diasumsikan setiap peserta didik 
memiliki karakter dan perilaku yang baik, sehingga jika tidak 
dijumpai perilaku yang menonjol maka nilai sikap peserta 
didik tersebut adalah baik, dan sesuai dengan indikator yang 
diharapkan. Perilaku menonjol (sangat baik/kurang baik) 
yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke 
dalam catatan pendidik.

2) Intrumen Penilaian Sikap
Berikut disajikan beberapa contoh instrumen penilaian sikap.

Tabel 3. Contoh Lembar Observasi (KI-1)
Nama  :  Sadha
Kelas/Semester :  VI/1
Pelaksanaan Pengamatan  :  dalam pembelajaran

No Aspek yang Diamati Tanggal Catatan Guru

1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan

13/07/2016 Mengingatkan teman-temannya untuk 
berdoa sebelum belajar

27/07/2016 Memberikan contoh meditasi yang be-
nar setelah membaca doa sebelum be-
lajar

2

3

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pen-
didikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.
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Tabel 4. Contoh Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual (KI-1)
Nama Sekolah  :  SD Wonoboyo I
Kelas/Semester  :  VI/1
Tahun Pelajaran :  2015/2016

No Tanggal
Nama 

Peserta 
Didik

Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 14/07/2015 Brian Selalu mengajak 
teman seagama 
untuk sekolah 
minggu di vihara 
terdekat

Ketaatan 
beribadah

2. Mitta Selalu bermurah 
hati meskipun 
hidup dalam 
keterbatasan materi

Berperilaku 
syukur

3. Suni Selalu alasan lupa 
berdoa sebelum dan 
sesuadah belajar

Berdoa 
sebelum dan 
sesudah 
melakukan 
kegiatan

4. Harjo Selalu tertawa saat 
melihat teman 
berdoa sesuai 
agamanya

Toleransi 
beragama

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pen-
didikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.

Tabel 5. Contoh Jurnal Sikap Sosial (KI-2)
Nama Sekolah  : SD Wonoboyo I
Kelas/Semester : VI/1
Tahun Pelajaran : 2015/2016

No Tanggal
Nama 

Peserta 
Didik

Catatan Perilaku Butir 
Sikap

1. 14/07/2015 Sadhu Mengakui kesalahan lalai 
menyampaikan pesan 
orang tua kepada gurunya

Jujur
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No Tanggal
Nama 

Peserta 
Didik

Catatan Perilaku Butir 
Sikap

2. Mitta Selalu datang tepat waktu Disiplin

3. Agus Berbicara dengan 
lantang dan lancar saat 
menyampaikan pendapat

Percaya 
Diri

4. Tedi Sering berkata ”bodoh” 
kepada temanya saat 
berbicara

Santun

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pen-
didikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.

Tabel 6. Contoh Instrumen Penilaian Diri Peserta Didik
Nama :  Widya
Kelas/Semester :  VI/1
Waktu Penilaian  :  7 Desember 2015
Petunjuk: Berilah tanda cek ( pada kolom “Ya” atau “Tidak” 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No Pernyataan Ya Tidak

1 Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh 

2 Saya memperhatikan guru saat menjelaskan 

3 Saya  mengerjakan tugas tepat waktu 

4 Saya senang dalam bekerja kelompok 

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pen-
didikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.
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Tabel 7. Contoh Instrumen Penilaian Antarteman
Nama  :  Parama
Kelas/Semester :  VI/1
Waktu Penilaian :  11 Desember 2015
Petunjuk: Berilah tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No Pernyataan Ya Tidak

1 Berperan aktif dalam kerja kelompok 

2 Menghargai dan menghormati pendapat teman 

3 Tidak memaksakan kehendak/pendapatnya 

4 Mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh 
tanggung jawab



Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pen-
didikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.

b. Penilaian Pengetahuan
Penilaian pengetahuan (KI-3) dilakukan dengan cara mengukur 
penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses 
berpikir. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai 
alat untuk mendeteksi kesulitan belajar (assesment as learning). 
penilaian Melalui penilaian tersebut diharapkan peserta didik dapat 
menguasai kompetensi yang diharapkan. Untuk itu, digunakan 
teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang 
akan dinilai, yaitu  tes tulis, lisan, dan penugasan. Prosedur 
penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, 
pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, 
pengolahan, dan pelaporan, serta  pemanfaatan hasil penilaian.  

Penilaian KI-3 menggunakan angka dengan rentang capaian/
nilai 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Deskripsi dibuat dengan 
menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan 
kata/frasa yang bernada positif. Deskripsi berisi beberapa 
pengetahuan yang sangat baik dan/atau baik dikuasai oleh 
peserta didik dan yang penguasaannya belum optimal.  
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1) Teknik Penilaian Pengetahuan 
a) Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara 
tertulis, berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian.

b) Tes Lisan
Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis 
yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik 
merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Jawaban tes 
lisan dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. 
Tes lisan bertujuan  menumbuhkan sikap berani ber-
pendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk 
perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan 
berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, tes lisan 
dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Tes lisan  juga dapat digunakan untuk melihat keter-
tarikan siswa terhadap materi yang diajarkan dan 
motivasi siswa dalam belajar.

c) Penugasan
Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk 
mengukur dan/atau memfasilitasi siswa memperoleh 
atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan yang diberikan 
sebelum dan/atau selama proses pembelajaran 
(assessment for learning). Tugas dapat dikerjakan baik 
secara individu maupun kelompok sesuai karakteristik 
tugas yang diberikan, yang dilakukan di sekolah, di 
rumah, dan di luar sekolah.

2) Instrumen Penilaian Pengetahuan
a) Tes Tertulis

Instrumen tes tertulis berupa lembar soal baik dalam 
bentuk pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, 
atau pun uraian.
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b) Tes Lisan
Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang telah 
dibuat oleh guru.

c) Penugasan
Instrumen penugasan berupa perintah tertulis oleh guru 
kepada peserta didik baik individu maupun kelompok 
yang ditulis secara jelas bentuk tugas yang diberikan, 
waktu mengerjakan dan mengumpulkan tugas, dan 
aspek-aspek yang dinilai. 

c. Penilaian Keterampilan
Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan 
keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat 
dilakukan dengan menggunakan:
1) Unjuk kerja/kinerja/praktik

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara 
mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. 
Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 
kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas 
tertentu seperti: praktikum dilaboratorium, praktik ibadah, 
praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat 
musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu memper timbang-
kan hal-hal berikut.
a) Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta 

didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai 

dalam kinerja tersebut.
c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas.
d) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, 

sehingga dapat diamati.
e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan 

berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan 
diamati.
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Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan 
dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pen-
capaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai 
kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan 
terhadap kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok 
kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, 
gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh 
untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium 
dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan 
praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya 
dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, 
seni dan budaya.

Untuk mengamati unjuk kerja/kinerja/praktik peserta didik 
dapat menggunakan instrumen sebagai berikut:

a) Daftar cek
Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat 
nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 
diamati oleh penilai.

Tabel 8. Contoh: Format instrumen penilaian praktik sembahyang
Nama Sekolah   :  SD Wonoboyo I
Kelas/Semester  :  VI/1
Waktu Penilaian  :   11 Desember 2015
Petunjuk: Berilah tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No
Nama 

Peserta 
Didik

Aspek yang dinilai

Berpakaian 
rapi dan 
sopan

Melakukan 
Anjali, dan 
Namaskara

Membaca 
doa ...dst..

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

2

3

dst
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b) Skala Penilaian 
Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 
memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap 
penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian 
nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih 
dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna 
sampai sangat sempurna. Misalnya: 1 = tidak kompeten,  
2 = cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat 
kompeten. Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu 
dilakukan penilaian oleh lebih dari satu orang, agar hasil 
penilaian lebih akurat.

Tabel 9. Contoh  Format Penilaian Praktik
Nama Sekolah    : SD Karang I
Kelas/Semester   : VI/1
Waktu Penilaian   : 11 Desember 2015
Petunjuk: Berilah tanda cek () pada kolom “Ya” atau “Tidak” 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No Nama
Aspek Yang Dinilai

Jumlah 
skor Nilai

Anjali Nama 
skara

Baca 
Doa dst

1.

2.

3.

dst.

Keterangan: 
Berilah skor 1 – 4 pada kolom aspek yang dinilai dengan ketentuan sbb:
1 = tidak kompeten; 2 = cukup kompeten; 3 = kompeten; 4 = sangat 
kompeten

2) Projek
Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui 
pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan 
menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal 
secara jelas.
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Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu 
menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 
penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan 
penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap 
perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

Tabel 10. Contoh: Format rubrik untuk menilai projek.
Mata Pelajaran : 
Nama Proyek : 
Alokasi Waktu : 
Kelas/Semester : 

No.
Nama 

Peserta 
Didik

Aspek yang dinilai Jumlah 
skor Nilai

Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

1

2

3

4

Total Skor

Keterangan:
Berilah skor 1–4 pada kolom aspek yang dinilai dengan kriteria sebagai 
berikut:

Aspek
Kriteria dan Skor

1 2 3 4

Persiapan Jika 
memuat 
tujuan, 
topik, dan 
alasan

Jika 
memuat 
tujuan, 
topik, 
alasan, 
dan tempat 
penelitian

Jika 
memuat 
tujuan, 
topik, 
alasan, 
tempat 
peneltitian, 
dan 
responden

Jika 
memuat 
tujuan, 
topik, 
alasan, 
tempat 
peneltitian,  
responden, 
dan daftar 
pertanyaan
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Aspek
Kriteria dan Skor

1 2 3 4

Pelaksanaan Jika data 
yang 
diperoleh 
tidak 
lengkap, 
terstruktur, 
dan tidak 
sesuai 
tujuan

Jika data 
yang 
diperoleh 
kurang 
lengkap, 
kurang 
terstruktur, 
dan kurang  
sesuai 
tujuan

Jika data 
yang 
diperoleh 
lengkap, 
kurang 
terstruktur, 
dan kurang 
sesuai 
tujuan

Jika data 
yang 
diperoleh 
lengkap, 
terstruktur, 
dan sesuai 
tujuan

Pelaporan Jika pem-
bahasan 
data tidak 
sesuai 
tujuan 
penelitian, 
dan 
membuat 
simpulan 
tetapi tidak 
relevan dan, 
tidak ada 
saran

Jika pem-
bahasan 
data kurang 
sesuai 
tujuan 
penelitian, 
dan 
membuat 
simpulan 
dan saran  
tetapi tidak 
relevan 

Jika pem-
bahasan 
data kurang  
sesuai 
tujuan 
penelitian, 
dan 
membuat 
simpulan 
dan saran 
tetapi 
kurang 
relevan 

Jika pem-
bahasan 
data sesuai 
tujuan 
penelitian, 
dan 
membuat 
simpulan 
dan saran 
yang relevan 

Penilaian: Nilai diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah 
skor perolehan dibagi skor maksimal dibagi 4.

3) Produk
Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta 
didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: 
makanan (contoh: tempe, kue, asinan, baso, dan nata de coco), 
pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, cairan 
pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/
dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan 
dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, 
keramik, plastik, atau logam.

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap 
tahap perlu diadakan penilaian yaitu:
a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan 

peserta didik dan merencanakan, menggali, dan 
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mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. 
b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian 

kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan 
menggunakan bahan, alat, dan teknik.

c) Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian 
produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria 
yang ditetapkan, misalnya berdasarkan, tampilan, fungsi 
dan estetika.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik 
atauholistik.
a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, 

biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang 
terdapat pada semua tahap proses pengembangan (tahap: 
persiapan, pembuatan produk, penilaian produk).

b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari 
produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian 
produk.

Tabel 11. Contoh Penilaian Produk:
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Buddha
Nama Proyek  :  Membuat Kartu Ucapan Hari Waisak

No
Nama 

Peserta 
Didik

Aspek yang dinilai Jumlah 
Skor Nilai Predikat1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d

1
2
3

dst

Aspek yang dinilai:
1. Perencanaan Bahan 
2. Proses pembuatan

a. Persiapan alat dan bahan
b. Teknik pembuatan
c. K3 (Keamanan, Keselamatan, dan kebersihan)
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3. Hasil Produk
a. Keterpakaian
b. Keindahan
c. Kerapihan
d. Keterbacaan

Keterangan: Berilah skor 1 – 4 pada kolom aspek yang dinilai. 
Dengan ketentuan makin lengkap, baik, atau makin lengkap dan 
tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor.
Penilaian: Nilai diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah 
skor perolehan dibagi skor maksimal dibagi 4 dikalikan 100.
4) Portofolio

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya 
peserta didik secara individu pada satu periode untuk 
suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya 
tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta 
didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan 
tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai 
perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus 
melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat 
memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik 
melalui sekumpulan karyanya, antara lain: karangan, puisi, 
surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku/
literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata individu 
peserta didik yang diperoleh dari pengalaman. 

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
penilaian portofolio.

a) Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri
b) Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan
c) Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 

1 map atau folder
d) Beri tanggal pembuatan
e) Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik
f) Minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka 

secara berkesinambungan
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g) Bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, 
tentukan jangka waktunya

h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua
 

Tabel 12. Contoh: Format penilaian portofolio
Kelas  :  VI
Alokasi Waktu  :  1 Semester
Sampel yang dikumpulkan : Karangan
Nama Peserta didik  :

No Kompetensi 
Dasar Periode

Aspek yang dinilai Jumah Nilai Keterangan/
Catatan1 2 3 4 Skor

1. Menulis 
karangan 
deskriptif

30/7

10/8
dst.

2. Membuat 
resensi
buku

1/9
30/9
10/10
Dst.

Aspek yang dinilai:

1. Tata Bahasa
2. Kosakata
3. Kelengkapan gagasan
4.  Sistematika penulisan

Keterangan: Berilah skor 1 - 4 pada kolom aspek yang dinilai. 
Dengan ketentuan makin lengkap, baik, atau makin lengkap 
dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor.

Penilaian: Nilai diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah 
skor perolehan dibagi skor maksimal dibagi 4 dikalikan 100.

E. Remedial
Program remedial atau perbaikan adalah program pembelajaran 

yang diperuntukkan  bagi peserta didik yang belum mencapai 
ketuntasan belajar atau  tingkat minimal pencapaian kompetensi. 
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Pembelajaran Remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan 
kepada peserta didik yang belum mencapai  kompetensi minimal 
dalam satu KD/subtema tertentu.  Pembelajaran remedial dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan/hak peserta didik.  Dalam  pembelajaran 
remedial guru akan membantu peserta didik untuk memahami 
kesulitan belajar yang dihadapi,  mengatasi kesulitan dengan 
memperbaiki cara belajar dan sikap belajar yang dapat mendorong 
tercapainya hasil belajar yang optimal. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran remedial bervariasi 
sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik. Tujuan pembelajaran juga dirumuskan sesuai 
dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Pada pelaksanaan 
pembelajaran remedial, media pembelajaran harus betul-betul 
disiapkan guru agar dapat mempermudah peserta didik dalam 
memahami KD yang dirasa sulit. Alat evaluasi yang digunakan dalam 
pembelajaran remedial pun perlu disesuaikan dengan kesulitan belajar 
yang dialami peserta didik.

1. Prinsip-Prinsip Kegiatan Remedial
a) Adaptif 

Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta 
didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, 
dan gaya belajar masing-masing. 

Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan 
guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik 
dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar 
mengetahui kemajuan belajar peserta didik. 

b) Multi metode dan penilaian 
Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode 
pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik. 
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c) Pemberian umpan balik sesegera mungkin 
Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta 
didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera 
mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang  
berlarut-larut.

d) Berkesinambungan  
Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan 
dan harus selalu tersedia programnya agar setiap saat peserta 
didik dapat mengaksesnya sesuai dengan keperluannya 
masing-masing.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Remedial
a) Identifikasi permasalahan pembelajaran, yang dilakukan 

berdasarkan hasil analisis ulangan harian, dan tugas. 
Permasalahan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 
permasalahan pada keunikan peserta didik, materi ajar, dan 
strategi pembelajaran. 

b) Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan 
(keunikan peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi 
pembelajaran). 

c) Melaksanakan program remedial, yang dilakukan secara 
individual, kelompok, dan klasikal dengan menggunakan 
multi metode dan multi media. 

d) Melaksanakan penilaian program remedial untuk mengetahui 
keberhasilan peserta didik. 

F. Pengayaan
Program  pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada 

peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar yang fokus 
pada pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. 

Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan 
melalui belajar kelompok dan belajar mandiri. Belajar kelompok, yaitu 
sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan 



Buku Guru Kelas VI SD38

tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan 
terkait dengan tema/sub tema yang dipelajari pada jam-jam pelajaran 
sekolah. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar 
mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang 
membutuhkan.

1. Ragam Kegiatan Pengayaan
a) Kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD/

subtema/tema yang sedang dilaksanakan  yang dirancang 
untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud 
antara lain peristiwa sejarah, buku. 

b) Keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil 
dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik 
yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. 

c) Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang 
memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan 
masalah nyata dengan menggunakan pembelajaran 
pemecahan masalah, penemuan, proyek, dan penelitian 
ilmiah.  

d) Pemecahan masalah ditandai dengan:  
1) Identifikasi permasalahan yang akan dikerjakan;  
2) Penentuan fokus masalah/problem yang akan 

dipecahkan;  
3) Penggunaan berbagai sumber;  
4) Pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan;  
5) Analisis data; 
6) Penyimpulan hasil investigasi.

2. Langkah-Langkah Kegiatan Pengayaan
a.	 Identifikasi,	
 Melalui observasi  proses pembelajaran, peserta didik sudah 

terindikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman 
lainnya (bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat 
dan membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga  
peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih 
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banyak, karena dapat   menyelesaikan tugas atau menguasai 
materi dengan cepat). 

b. Perencanaan
 Berdasarkan hasil identifikasi, guru dapat merencanakan 

program pembelajaran pengayaan, misalnya belajar mandiri 
dan/atau kelompok, memecahkan masalah, menjadi tutor 
sebaya. 

c. Pelaksanaan  
 Berdasarkan perencanaan, guru memberikan pengayaan bagi 

peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih dari 
teman lainnya.
 

G. Interaksi dengan Orang Tua
Salah satu faktor penyebab keberhasilan dalam pendidikan 

adalah orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik adalah guru 
yang pertama dan utama dalam kehidupan peserta didik. Keterlibatan 
orang tua dalam proses pendidikan sangat diperlukan. Karena 
itu, mengoptimalkan peran serta orang tua peserta didik dalam 
pembelajaran sangat diperlukan. Terlebih bagi peserta didik di jenjang 
pendidikan dasar, dimana peserta didik masih sangat bergantung 
kepada perhatian dan kepedulian orang tuanya. 

Untuk terlaksananya hal tersebut, salah satu cara dapat ditempuh 
adalah perlunya buku penghubung. Buku penghubung sangat penting 
peranannya agar komuniaksi tiga arah yaitu sekolah/guru, peserta 
didik, dan orang tua terjalin. Dalam buku penghubung guru dapat 
menyampaikan pesan, tugas, pemberitahuan, dan hal-hal penting 
lainnya secara tertulis untuk diketahui dan dilaksanakan oleh peserta 
didik dan orang tuanya.
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Bagian 2
Panduan Khusus Guru

Perhatikan betul kompetensi inti apa yang akan dikembangkan 
dalam pembelajaran setiap kelas. Setiap kelas memiliki cakupan 
kompetensi yang berbeda. Misalnya di SD Kelas 1 dan 2 kompetensi 
pengetahuan yang dipersyaratkan minimal adalah pengetahuan 
faktual, sedangkan kompetensi keterampilan adalah keterampilan 
mengamati, dan sedikit latihan bertanya. Sedangkan kompetensi sikap 
spiritual terutama adalah sikap menerima dan menjalankan ajaran 
agama. Selanjutnya kompetensi sikap sosial berupa jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
hanya mencakup lingkungan keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya 
di kelas-kelas berikutnya akan bertambah tingkat kompetensi minimal 
yang harus dimiliki. Bacalah dengan cermat SKL dan KI yang ada dalam 
permendikbud no 54 tahun 2013 dan no 57 tahun 2014 lampiran 1. 

Dalam buku siswa setiap pelajaran/bab terdiri atas 3 s.d. 5 
kegiatan belajar bergantung pada sempit dan luasnya materi. Pada 
setiap kegiatan belajar terdapat materi pokok, latihan soal, materi 
keterampilan, kreativitas atau permainan, dan tugas untuk dilakukan 
bersama orang tuanya di rumah.  Pada setiap akhir pelajaran/bab 
terdapat soa-soal ulangan harian. Pada akhir semester terdapat soal-
soal untuk ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. 

Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan melalui 
tiga fase utama yaitu:

1. Pendahuluan, meliputi mengecek kehadiran, duduk hening, 
menyampaikan tujuan belajar hari itu, dan kegiatan apersepsi.
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Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a.	 Menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	
proses pembelajaran melalaui kegaitan doa dan duduk hening 
selama 4 s.d. 5 menit. Pada tahap ini guru dapat melakukan 
penilaian sikap spiritual dengan menggunakan rubrik pengamatan 
sebagai berikut:

Tabel 13. Contoh Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual
Kelas  :  ………………….
Tanggal Pengamatan :  …………………..
Materi Pengamatan :  Berdoa dan duduk hening (meditasi)

No Nama Pesert Didik Catatan Guru

1

2

3

dst

b. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan 
memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 
internasional;

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahu-
an sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai; dan 

e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus. 

2. Kegiatan inti, meliputi kegiatan membangun sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan dengan berbagai pendekatan yang berbeda-
beda disesuaikan dengan materi pembelajaran, serta karakteristik 
peserta didik sebagai berikut:
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a. Kegiatan Membangun Sikap
Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang 
dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 
mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

Pembelajaran membangun sikap tersebut dapat dilakukan dengan 
tahap-tahap sebagai berikut: 
1) Ciptakan situasi “seandainya peserta didik ada dalam keadaan 

seperti pada materi pembelajaran”
2) Ajak peserta didik menganalisis masalah yang tersirat pada 

teks, misalnya bagaimana menghadapi tantangan, dll.
3) Ajak peserta didik menuliskan tanggapan (perasaan peserta 

didik) terhadap permasalahan sesuai teks yang diamati.
4) Ajak peserta didik untuk menganalisis respons orang lain 

serta membuat kategori dari setiap respon yang diberikan.
5) Peserta didik diajak berpikir tentang segala kemungkinan yang 

akan timbul sehubungan dengan tindakan yang diusulkan 
dalam menanggapi permasalahan jika dirinya mengalami 
keadaan seperti pada teks yang diamati.

6) Peserta didik diajak memandang permasalahan dari berbagai 
sudut pandang.

7) Peserta didik diajak untuk merumuskan sendiri tindakan 
yang harus dilakukan sesuai pertimbangan sendiri.

Pada tahap ini guru dapat melakukan penilaian sikap sosial 
dengan menggunakan rubrik pengamatan sebagai berikut:
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Tabel 14. Contoh Rubrik Penilaian Membangun Sikap Sosial

Nama Sekolah  :  ......................
Kelas/Semester  :  ......................
Tahun Pelajaran  :  ...................... 

No Tanggal
Nama 

Peserta 
Didik

Catatan Perilaku Butir 
Sikap

1.

2.

3.

dst.

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pendidikan 
dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.

b. Pengetahuan
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 
Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini 
memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar 
dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan 
saintifik,	 tematik	 terpadu,	dan	 tematik	sangat	disarankan	untuk	
menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/
inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan 
karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 
disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 
learning).

c. Keterampilan
Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik 
dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 
harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan 
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hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut 
perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar 
berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquirylearning) dan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning).

Kegiatan Membangun Pengetahuan dan Keterampilan

Ajaklah peserta didik untuk  berdiskusi membangun pengetahuan 
dan	keterampilan	dengan	pendekatan	saintifik.	Dengan	langkah-
langkah kegiatan sebagai berikut:

1) Mengamati
Ajaklah peserta didik untuk mengamati teks cerita tetang 
“Kisah Pangeran Siddharta dalam Lomba Keterampilan” 
dengan cara menyimak informasi guru atau membaca mandiri 
kemudian diminta mengemukakan pendapatnya

2) Menanya
Peserta didik diajak untuk merumuskan pertanyaan berkaitan 
dengan hal-hal yang belum dipahami, belum jelas, atau ingin 
mengetahui lebih lanjut sesuai materi yang dipelajari. Jika 
peserta didik masih pasif guru dapat berinisiatif merumuskan 
pertanyaan-pertanyaan baik yang bersifat faktual, konseptual, 
prosedural, atau metakognitif.

Pertanyaan faktual menggunakan kata tanya Apa, Siapa, 
Dimana. Contoh: Apa nama-nama benda yang ada dalam 
bacaan? Siapa pembuat benda-benda tersebut? Dimana benda-
benda tersebt dibuat? Sedangkan pertanyaan konseptual 
menggunakan kata tanya Mengapa.  Contoh: Mengapa benda-
benda tersebut dibuat? Pertanyaan prosedural menggunakan 
kata tanya Bagaimana. Contoh: Bagaimana cara membuat 
benda-benda tersebut? Pertanyaan yang bersifat metakognitif 
dapat dibuat untuk merangsang tingkat berpikir tinggi 
dengan cara membuat stimulus terlebih dahulu berupa 
pemecahan masalah. Contoh: Jika kamu tidak mempunyai 



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 45

uang untuk berdana, tetapi kamu ingin membantu temanmu 
yang kesusahan. Bagaimana caranya agar kamu dapat mem-
bantunya?

3) Mengumpulkan data/informasi
Peserta didik diminta untuk berdiskusi atau mencari 
informasi dengan mengumpulkan pendapat teman-teman 
sekelasnya, serta mencari dari buku sumber, dan atau sumber 
lain yang tersedia berdasarkan rumusan pertanyaan yang 
telah dibuatnya.

4) Mengasosiasi/Menalar
Ajaklah peserta didik untuk mengolah data dan informasi 
yang telah didapatnya kemudian diminta untuk menilai benar 
atau salah informasi yang didapatnya dan menyampaiakan 
alasan atas penilaian yang dibuatnya.

5) Mengomunikasikan
Peserta didik mempresentasikan/menyampaikan hasil pe-
kerjaan  nya di depan kelas bisa perwakilan kelompok atau 
perorangan tergantung waktu yang tersedia. Intruksikan 
agar hasil kerjanya disimpan dengan baik dan disampaiakan 
kepada kedua orang tuanya untuk ditanda-tangani.

Jangan	 lupa	 pada	 tahap	 ini	 guru	 melakukan	 Konfirmasi.	
Konfirmasi	 dapat	 dilakuan	 oleh	 teman	 sekelas,	 guru,	 atau	
sumber lain yang terpercaya. Baik secara bersama-sama 
melakukan	 konfirmasi	 pada	 sumber	 otentik	 atau	 pun	
dilakukan oleh guru. Disinilah guru memiliki kewajiban 
untuk menguasai masalah dan mampu menunjukkan 
solusinya.	Hati-hatilah	jika	guru	tidak	melakukan	konfirmasi	
melalui penjelasan yang benar dan gamblang, peserta didik 
akan malas belajar karena tidak mengetahui benar tidaknya 
hasil diskusi serta jawaban yang dibuatnya.

Pada tahap ini guru dapat melakukan penilaian keterampilan 
5M dengan menggunakan rubrik pengamatan sebagai berikut.
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Tabel 15. Rubrik Pengamatan Keterampilan 5M

Materi Ajar  :  
Kelas :  
Alokasi waktu :  Selama proses pembelajaran ke ....

No Nama Peserta 
Didik

Aspek/Indikator yang 
diamati

Kesimpulan

M
en

ga
m

at
i

M
en

an
ya

M
en

ca
ri

 i
nf

or
m

as
i

M
en

al
ar

/m
en

ga
so

si
as

i

M
en

go
m

un
ik

as
ik

an
1

2

3

dst

Keterangan:
Format tabel di atas hanya sebagai contoh, guru atau satuan pendidikan 
dapat mengembangkan sesuai kebutuhan.
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Tabel 16. Rubrik Penilaian Produk Menulis Cerita
Materi Ajar : 
Nama Produk : Cerita Pernikahan Pangeran Siddharta
Alokasi waktu :  

No Nama Peserta 
Didik

Kriteria Penialaian

Jumlah 
Skor
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Berilah skor 1 – 4 pada kolom Aspek pengamatan dengan kriteria 
sebagai berikut:
•	 Skor 1 apabila tulisan tidak sesuai pernyataan 
•	 Skor 2 apabila tulisan sesuai pernyataan tetapi masih banyak 

kekurangan
•	 Skor 3 apabila tulisan sesuai pernyataan tetapi ada sedikit 

kekurangan 
•	 Skor 4 apabila tulisan sangat sesuai pernyataan tanpa 

kekurangan

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai
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Tabel 5. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Membaca Dhammapada
Materi Ajar  :   
Nama Unjuk Kerja :  Membaca Dhammapada Syair ...
Alokasi waktu :    

No Nama Peserta Didik

Kriteria Penialaian

Jumlah 
Skor
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Berilah skor 1 – 4 pada kolom Aspek pengamatan dengan kriteria 
sebagai berikut:
•	 Skor 1 apabila tulisan tidak sesuai pernyataan 
•	 Skor 2 apabila tulisan sesuai pernyataan tetapi masih banyak 

kekurangan
•	 Skor 3 apabila tulisan sesuai pernyataan tetapi ada sedikit 

kekurangan 
•	 Skor 4 apabila tulisan sangat sesuai pernyataan tanpa 

kekurangan

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus :

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Catatan Penting.
a) Pada tahap MENGAMATI dalam kegiatan pembelajaran 

pendekatan	 saintifik	 GURU SANGAT DIANJURKAN 
MEMBUAT LEMBAR PENGAMATAN untuk memudahkan 
guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga 
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pembelajaran fokus dan tepat sasaran. Misalnya guru dapat 
menggunakan “Mind Mapping” seperti contoh berikut ini 
yang berguna untuk mengungkap fakta-fakta yang terkandung 
dalam objek pengamatan sebelum peserta didik diajak untuk 
membuat pertanyaan dalam langkah pembelajaran Menanya.

 Contoh Mind Mapping

b) Awali dari hal-hal yang konkrit menuju hal-hal yang abstrak 
dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran konkrit adalah pembelajaran mengenai dunia 
nyata tentang kekinian. Dalam hal belajar adalah belajar 
tentang hal-hal faktual yang sedang dipelajari peserta didik 
berupa fakta-fakta yang ada dalam teks bacaan misalnya 
atau fakta-fakta yang didapat dalam objek yang diamati. 
Contoh ketika guru akan membelajarkan silsilah keluarga 
pangeran Siddharta. Aspek faktual konkrit kekiniannya 
adalah membicarakan tentang masalah anggota keluarga. 
Jadi sebelum peserta didik belajar silsilah keluarga pangeran 
Siddharta terlebih dahulu membicarakan tentang keluarga 
yang dimilki peserta didik. 
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Setelah hal-hal faktual, konkrit, kekinian telah dipelajari 
dengan baik barulah melangkah pada hal-hal yang abstrak, 
yaitu kegiatan mengungkap konsp-konsep dibalik fakta-fakta 
tersebut dengan menggunakan kata tanya pelacak misalnya 
apa artinya, apa maksudnya, mengapa, bagaimana, dst. 
Contoh, konsep-konsep yang diajarkan dalam agama Buddha 
adalah sesuatu yang abstrak sedangkan hal-hal konkrit adalah 
masalah-masalah kekinian yang terjadi yang sesuai dengan 
konsep ajaran agama.

c) Kompetisi menjadi Bintang Paling Terang.
Sebelum melakukan pembelajaran sangat penting untuk 
menyampaikan kepada peserta didik tentang sikap sosial 
dan spiritual yang hendak dikembangkan. Gunakan metode 
menjadi bintang dengan memberikan penghargaan berupa 
bintang kepada peserta didik yang telah menunjukan perilaku 
yang mencerminkan sikap sosial dan spritual. Teknik ini juga 
dapat dilakukan ketika guru melakukan pengamatan perilaku 
keterampilan belajar. Bagi peserta didik yang berani bertanya 
atau berani menjawab, ia berhak menerima bintang. Bagi 
peserta didik yang memiliki bintang paling banyak pada hari 
itu dinobatkan sebagai bintang paling terang. Bintang dibuat 
oleh guru atau peserta didik dari bahan kertas warna-warni.

3. Penutup,	meliputi	 kegiatan	 refleksi,	 doa,	 serta	 tugas-tugas	 baik	
remedial maupun pengayaan.
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 
peserta didik, dengan langkah-langkah:

a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran;

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran;

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran;
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d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; Dalam pembelajaran kali ini guru memberikan 
tugas mengerjakan “Puzle” bersama orang tuanya di rumah. 
Hasil dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang.

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; dan

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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Pelajaran 1
Keajaiban Pencapaian 
Penerangan Sempurna

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.1     Memahami keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai 

Penerangan Sempurna
4.1     Menyajikan pengetahuan faktual tentang keajaiban-keajaiban 

saat Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna.
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Peta Konsep

 Keajaiban Saat Petapa Gotama 
mencapai Penerangan Sempurna

Munculnya 
Singasana 

Permata yang 
besar

Keajaiban-
keajaiban 
lainnya 

Dana Nasi 
Susu Sujata

Lima Mimpi  
Pertapa 
Gotama

  
Alokasi Waktu

4 × pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Keajaiban 
Penerangan Sempurna dalam sub bagian Lima Mimpi Pertapa 
Gotama yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Keajaiban Penerangan Sempurna.

3. Mendiskripsikan gambar anak berprestasi,   rajin belajar dan 
berprestasi.

4. Mendeskripsikan cerita keajaiban Pertapa Gotama mencapai 
Penerangan Sempurna melalui sub bab Lima Mimpi Pertapa 
Gotama.

5. Mendiskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita keajaiban 
Pertapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna, dalam sub bab 
Lima Mimpi Pertapa Gotama.

6. Menjelaskan cerita keajaiban Pertapa Gotama mencapai 
penerangan sempurna, dalam sub bab Lima Mimpi Pertapa 
Gotama.

7. Menemukan berbagai kebajikan dari keajaiban Pertapa Gotama 
mencapai Penerangan Sempurna, dalam sub bab Lima Mimpi  
Pertapa Gotama.

Pertemuan 1
Lima Mimpi Pertapa Gotama
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8. Menerapkan berbagai kebajikan dari keajaiban Pertapa Gotama 
mencapai Penerangan Sempurna, dalam sub bab lima mimpi 
Pertapa Gotama.

9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

10. Mewarnai dengan riang dan gembira.
11. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Keajaiban Pertapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna, Sub 

bab Lima Mimpi Pertapa Gotama.
2. Kegigihan untuk mencapai prestasi.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 1 
“Lima Mimpi Pertapa Gotama”

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat riwayat hidup 
Buddha pada pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, 
yaitu Keajaiban Pencapaian Penerangan Sempurna dan 
menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
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g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Keajaiban 
Pencapaian Penerangan Sempurna.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses Pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mem-
persiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang 
terkait dengan materi Keajaiban pencapaian penerangan 
sempurna dapat dipahami dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.
1) Pada awal Pertemuan, guru mengkondisikan siswa secara 

klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati gambar 1.1. dan 1.2. yang menunjukkan 
contoh nyata yang kemungkinan terjadi dalam lingkungan-
nya, yakni anak berprestasi dan rajin belajar dan berprestasi.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan  atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.

6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan keteram-
pilan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.
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Pedoman penilaian pendahuluan

Pedoman Pengamatan Duduk Hening

Nama Peserta Didik :  ………………….
Kelas  :  ………………….
Tanggal Pengamatan :  …………………..
Materi Pokok :  …………………..

No Aspek Pengamatan
Skor

1 2 3 4 5

1 Mata terpejam/ Pandangan terarah 

2 Wajah terlihat tenang

3 Badan rileks 

4 Tampak konsentrasi terhadap pernapasannya

5 Sesuai waktu yang telah ditentukan

Jumlah Skor

Petunjuk

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta 
didik. Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap spiritual 
yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut. 

•	 5 = Sangat sesuai, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
•	 4 = Sesuai, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 

tidak melakukan
•	 3 = Cukup sesuai, apabila kadang-kadang melakukan dan kadang tidak 

melakukan
•	 2 = Tidak Sesuai, apabila dalam melakukan aktivitas tersebut peserta didik 

lebih sering tidak melakukan hal-hal tersebut. 
•	 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Petunjuk Penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 100
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Contoh  bagian untuk menilai diskusi

Diskusikan dengan teman-temanmu:

Apa yang dapat saudara simpulkan dari cerita tersebut?

Tuliskan simpulan cerita tersebut dari hasil diskusimu!

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

No
Indikator Nilai

Simpulan cerita dari hasil diskusi Nilai

1 Siswa dapat membuat simpulan dengan memanfaatkan 
hasil diskusi dengan sangat baik. (tampak dari jumlah 
kalimat yang dituangkan dalam paragraf memiliki lebih 
dari 3 kalimat.

5

2 Siswa dapat membuat simpulan dengan memanfaatkan 
hasil diskusi dengan  baik. (Tampak dari jumlah kalimat 
yang dituangkan dalam paragraf memiliki 3 kalimat yang 
bermakna).

4

3 Siswa dapat membuat simpulan dengan memanfaatkan 
hasil diskusi dengan  cukup  baik. (Tampak dari jumlah 
kalimat yang dituangkan dalam paragraf memiliki 2 
kalimat yang bermakna).

3

4 Siswa kurang dapat membuat  simpulan dengan 
memanfaatkan hasil diskusi.   (Tampak dari jumlah 
kalimat yang dituangkan dalam paragraf memiliki 1 
kalimat yang bermakna).

2

5 Siswa Tidak dapat atau sangat kurang mampu dalam  
membuat  simpulan dengan memanfaatkan hasil 
diskusi.   (Tampak dari jumlah kalimat yang dituangkan 
dalam paragraf tidak memiliki makna dan keterkaitan 
bermakna).

1
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Contoh Rubrik Penilaian Kemampuan Bercerita (Mengintepretasi-
kan Gambar)

Nama Peserta Didik/Kelompok  : 
Kelas/Semester : 

No. Tahapan Skor (1–5)*

1. Kemampuan pengelolaan:
•	 Kemampuan peserta didik dalam memilih judul 

cerita
•	 Kemampuan mencari informasi 
•	 Kemampuan mengelola waktu dalam 

pengumpulan data 
•	 Kemampuan menulis atau menyajikan cerita.

1 – 5
1 – 5
1 – 5
1 – 5

2. Relevansi
Kesesuaian cerita dengan gambar yang diamati, 1 – 5 

3. Keaslian
Cerita yang ditulis merupakan hasil karyanya. 1 – 5

Total Skor 6 – 30

Catatan *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, 
dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam 
menginterpretasikan gambar maka semakin tinggi nilainya.

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Pedoman Penilaian Lembar Kerja Peserta didik

No. Aspek yang dinilai Skor

1 Identifikasi	Apa	saja	yang	dapat	mendukung	untuk	
berprestasi (mampu menyebutkan 5 jawaban = 5, mampu 
menyebutkan 4 jawaban = 4, mampu menyebutkan 3 
jawaban = 3, mampu menyebutkan 2 jawaban = 2, mampu 
menyebutkan 1 jawaban = 1

1 - 5

2 Identifikasi	Apa	yang	dapat	menjadi	sebab	seseorang	gagal	
berprestasi (mampu menyebutkan 5 jawaban = 5, mampu 
menyebutkan 4 jawaban = 4, mampu menyebutkan 3 
jawaban = 3, mampu menyebutkan 2 jawaban = 2, mampu 
menyebutkan 1 jawaban = 1

1 – 5
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No. Aspek yang dinilai Skor

3 Identifikasi	Bagaimanakah	seseorang	dapat	berprestasi	
(mampu menyebutkan 5 jawaban = 5, mampu 
menyebutkan 4 jawaban = 4, mampu menyebutkan 3 
jawaban = 3, mampu menyebutkan 2 jawaban = 2, mampu 
menyebutkan 1 jawaban = 1

1 – 5

Skor Total 15

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus: 

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Petunjuk penilaian  Kolom Ayo bertanya.

No Indikator Nilai Nilai

1 Siswa dapat membuat (lima) pertanyaan secara jelas dan 
terkait dengan tema dengan sangat baik 5

2 Siswa dapat membuat 4 pertanyaan secara jelas dan 
terkait dengan tema dengan baik 4

3 Siswa dapat membuat 3 pertanyaan secara jelas dan 
terkait dengan tema dengan cukup baik 3

4 Siswa dapat membuat 2 pertanyaan secara jelas dan 
terkait dengan tema. 2

5 Siswa hanya mampu membuat 1 pertanyaan yang terkait 
dengan tema. 1

Petunjuk penilaian  Kolom Ayo Menggumpulkan informasi

No Indikator Nilai Nilai

1 Siswa dapat menjawab  5  pertanyaan secara jelas dengan  
sangat baik 5

2 Siswa dapat menjawab  4 pertanyaan secara jelas  dengan   
dengan baik 4

3 Siswa dapat menjawab 3 pertanyaan secara jelas dengan 
cukup baik 3

4 Siswa dapat menjawab 2 pertanyaan secara jelas . 2

5 Siswa hanya mampu menjawab  1 pertanyaan secara 
jelas. 1
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No
 

Indikator Nilai

Ayo Menalar Ayo Mengkomunikasikan Nilai

1 Siswa dapat 
membuat 
simpulan dengan 
memanfaatkan 
lima jawaban  atas 
pertanyaan yang 
disusun, dengan 
membuat simpulan 
yang sangat baik 
dan benar.

Siswa mampu menceritakan 
kembali cerita singkat dalam 
pelajaran ini , dan mampu 
mengambil makna kisah tersebut, 
yang diwujudkan dengan mampu 
memberikan jawaban terhadap 
lima pertanyaan yang disediakan, 
yang menunjukkan bahwa siswa 
telah dapat mengatasi dengan 
sangat baik, jika timbul peristiwa 
yang serupa.

5

2 Siswa dapat 
membuat 
simpulan dengan 
memanfaatkan 
empat dari  lima 
jawaban  atas 
pertanyaan yang 
disusun, dengan 
membuat simpulan 
yang sangat baik.

Siswa mampu menceritakan 
kembali cerita singkat dalam 
pelajaran ini , dan mampu 
mengambil makna kisah tersebut, 
yang diwujudkan dengan mampu 
memberikan jawaban terhadap 
empat dari lima pertanyaan yang 
disediakan, yang menunjukkan 
bahwa siswa telah dapat mengatasi 
dengan sangat baik, jika timbul 
peristiwa yang serupa.

4

3 Siswa dapat  
membuat 
simpulan dengan 
memanfaatkan tiga 
dari lima jawaban 
atas pertanyaan 
yang disusun, 
dengan membuat 
simpulan yang  
baik.

Siswa mampu menceritakan 
kembali cerita singkat dalam 
pelajaran ini , dan mampu 
mengambil makna kisah tersebut, 
yang diwujudkan dengan mampu 
memberikan jawaban terhadap 
tiga dari lima pertanyaan yang 
disediakan, yang menunjukkan 
bahwa siswa telah dapat mengatasi 
dengan baik, jika timbul peristiwa 
yang serupa.

3

4 Siswa dapat 
membuat 
simpulan dengan 
memanfaatkan dua 
dari lima jawaban 
atas pertanyaan 
yang disusun, 
dengan membuat 
simpulan dengan 
cukup baik.

Siswa mampu menceritakan 
kembali cerita singkat dalam 
pelajaran ini , dan mampu 
mengambil makna kisah tersebut, 
yang diwujudkan dengan mampu 
memberikan jawaban terhadap 
dua dari lima pertanyaan yang 
disediakan, yang menunjukkan 
bahwa siswa telah dapat mengatasi 
dengan cukup  baik, jika timbul 
peristiwa yang serupa.

2
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No
 

Indikator Nilai

Ayo Menalar Ayo Mengkomunikasikan Nilai

5 Siswa membuat 
simpulan terbatas 
dari sumber 
jawaban yang 
terbatas (satu 
jawaban)

Siswa mampu menceritajkan 
kembali cerita singkat dalam 
pelajaran ini , tetapi belum 
mampu mengambil makna dengan 
baik, yang berarti belum mampu 
mengatasi masalah jika timbul 
peristiwa serupa.

1

2. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 1.3, 1.4, dan  cerita tentang 

Lima Mimpi Pertapa Gotama. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Lima Mimpi Pertapa Gotama untuk mengidentifikasi masalah 
yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positif dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.
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Petunjuk Bagi Guru:
1. Guru dapat melihat isi cerita dari buku siswa, dan sumber lain 

yang dimungkinkan lebih lengkap dan detail.
2. Setelah peserta didik membaca mencermati cerita Lima Mimpi 

Pertapa Gotama, maka ajaklah mereka untuk mengungkapkan 
cerita  tersebut dengan bahasa mereka sendiri.

3. Ajaklah peserta didik untuk menemukan dan mendapatkan 
inspirasi dari cerita Lima Mimpi Pertapa Gotama
Peserta didik diminta untuk menuliskan inspirasi atau pemikiran-

nya terkait dengan Lima Mimpi Pertapa Gotama.

Bagi guru amatilah kondisi siswa dalam upaya menuangkan 
semua inspirasinya.  Berikan dorongan atau pun motivasi agar berani 
menuangkan pemikiran pribadinya dalam kolom atau tabel inspirasi 
yang tersedia, atau dapat pula dituangkan dalam buku kerja siswa.

Petunjuk bagi guru untuk refleksi
Peserta didik diminta untuk menuliskan sejumlah pengetahuan 

keterampilan dan sikap.

Sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap adalah terkait 
dengan  Keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Siswa  
merefleksikan diri dalam Keajaiban pencapaian penerangan sempurna 
tersebut!

Dalam memberikan isian dalam kolom refleksi,  peserta didik 
dapat menggunakan buku tulisnya, sehingga dapat memuat  sejumlah 
refleksi berdasarkan kompetensi yang ia miliki.

Guru dalam memberikan penilaian harus mampu membedakan 
kelompok pengetahuan, sikap dan ketrampilan, sehingga siswa dapat 
membedakan  sikap yang sesuai, pengetahuan yang benar, serta 
keterampilan yang seharusnya di miliki.
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Petunjuk Penilaian

No
 

Indikator Nilai

Inspirasi dalam 
Pengetahuan

Inspirasi dalam 
sikap

Inspirasi dalam 
keterampilan Nilai

1 Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
pengetahuan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
sangat baik dan 
benar.

Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
sikap baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
sangat baik dan 
benar

Siswa dapat 
menuliskan 
keterampilan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
sangat baik dan 
benar.

5

2 Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
pengetahuan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
baik dan benar.

Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
sikap baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
baik dan benar.

Siswa dapat 
menuliskan 
keterampilan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
sangat baik dan 
benar.

4

3 Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
pengetahuan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
cukup baik dan 
benar.

Siswa dapat 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
sikap baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
cukup baik dan 
benar.

Siswa dapat 
menuliskan 
keterampilan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
cukup baik dan 
benar.

3

4 Siswa dapat 
menuliskan  
sejumlah 
pengetahuan 
baru, melalui 
bimbingan guru, 
sehingga mampu 
menuliskan 
kurang 
dari cukup 
pengetahuan 
baru yang baik 
dan benar.

Siswa dapat 
menuliskan  
sejumlah sikap 
baru, melalui 
bimbingan guru, 
sehingga mampu 
menuliskan 
kurang dari 
cukup sikap baru 
yang baik dan 
benar.

Siswa dapat 
menuliskan  
sejumlah 
keterampilan 
baru, melalui 
bimbingan guru, 
sehingga mampu 
menuliskan 
kurang 
dari cukup 
keterampilan 
baru yang baik 
dan benar.

2
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No
 

Indikator Nilai

Inspirasi dalam 
Pengetahuan

Inspirasi dalam 
sikap

Inspirasi dalam 
keterampilan Nilai

5 Siswa sangat 
membutuhkan 
bimbingan dalam 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
pengetahuan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
baik dan benar.

Siswa sangat 
membutuhkan 
bimbingan dalam 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
sikap baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
baik dan benar.

Siswa sangat 
membutuhkan 
bimbingan dalam 
menuliskan 
sendiri sejumlah 
keterampilan 
baru yang 
ia miliki dan 
pahami dengan 
baik dan benar.

1

Dalam hal guru ingin membuat skala 100 maka dapat dilakukan 
dengan cara. 

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai
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Petunjuk Penilaian lembar kegiatan siswa  bagi guru:

Hal -hal yang 
menarik 

perhatian

Hal-hal 
buruk yang 
tidak patut 

menjadi 
teladan

Hal yang 
patut 

menjadi 
teladan

Bentuk 
keteladanan 
yang perlu 
diterapkan

Nilai

Siswa 
mengetahui 
dan mampu 
menyebutkan 
hal - hal 
yang menarik 
perhatian 
dalam 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna 
paling sedikit 
5 kalimat.

Siswa mampu 
memahami 
hal buruk 
yang tidak 
patut menjadi 
teladan 
sedikitnya 
disebutkan 
dalam 5 
kalimat.

Siswa mampu 
menemukan 
dan 
menganalisis  
hal yang 
patut menjadi 
teladan, 
dengan 
menyebut-
kan  nya paling 
sedikit 5 
kalimat.

Siswa mampu 
menciptakan 
keteladanan 
dari 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna, 
dengan 
menuliskan-
nya paling 
sedikit 5 
kalimat.

5

Siswa 
mengetahui 
dan mampu 
menyebutkan 
hal - hal 
yang menarik 
perhatian 
dalam 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna 
paling sedikit 
4 kalimat.

Siswa mampu 
memahami 
hal buruk 
yang tidak 
patut menjadi 
teladan 
sedikitnya 
disebutkan 
dalam 4 
kalimat.

Siswa mampu 
menemukan 
dan 
menganalisis  
hal yang 
patut menjadi 
teladan, 
dengan 
menyebut-
kan nya paling 
sedikit 4 
kalimat.

Siswa mampu 
menciptakan 
keteladanan 
dari 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna, 
dengan 
menuliskan-
nya paling 
sedikit 4 
kalimat.

4
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Hal -hal yang 
menarik 

perhatian

Hal-hal 
buruk yang 
tidak patut 

menjadi 
teladan

Hal yang 
patut 

menjadi 
teladan

Bentuk 
keteladanan 
yang perlu 
diterapkan

Nilai

Siswa 
mengetahui 
dan mampu 
menyebutkan 
hal - hal 
yang menarik 
perhatian 
dalam 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna 
paling sedikit 
3 kalimat.

Siswa mampu 
memahami 
hal buruk 
yang tidak 
patut menjadi 
teladan 
sedikitnya 
disebutkan 
dalam 3 
kalimat.

Siswa mampu 
menemukan 
dan 
menganalisis 
hal yang 
patut menjadi 
teladan, 
dengan 
menyebut-
kan nya paling 
sedikit 3 
kalimat.

Siswa mampu 
menciptakan 
keteladanan 
dari 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna, 
dengan 
menuliskan-
nya paling 
sedikit 3 
kalimat.

3

Siswa 
mengetahui 
dan mampu 
menyebutkan 
hal - hal 
yang menarik 
perhatian 
dalam 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna 
paling sedikit 
2 kalimat.

Siswa mampu 
memahami 
hal buruk 
yang tidak 
patut menjadi 
teladan 
sedikitnya 
disebutkan 
dalam 2 
kalimat.

Siswa mampu 
menemukan 
dan 
menganalisis  
hal yang 
patut menjadi 
teladan, 
dengan 
menyebut-
kannya paling 
sedikit 2 
kalimat.

Siswa mampu 
mencipta kan 
ketelada-
nan dari 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna, 
dengan 
menulis kan-
nya paling 
sedikit 2 
kalimat.

2
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Hal -hal yang 
menarik 

perhatian

Hal-hal 
buruk yang 
tidak patut 

menjadi 
teladan

Hal yang 
patut 

menjadi 
teladan

Bentuk 
keteladanan 
yang perlu 
diterapkan

Nilai

Siswa 
mengetahui 
dan mampu 
menyebutkan 
hal - hal 
yang menarik 
perhatian 
dalam 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna 
paling sedikit 
1 kalimat.

Siswa mampu 
memahami 
hal buruk 
yang tidak 
patut menjadi 
teladan 
sedikitnya 
disebutkan 
dalam 1 
kalimat.

Siswa mampu 
menemukan 
dan 
menganalisis  
hal yang 
patut menjadi 
teladan, 
dengan 
menyebut-
kan nya paling 
sedikit 1 
kalimat.

Siswa mampu 
menciptakan 
keteladanan 
dari 
Keajaiban-
keajaiban 
lainnya dalam 
pencapaian 
penerangan 
sempurna, 
dengan 
menulis kan-
nya paling 
sedikit 1 
kalimat.

1

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, ayo 
mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan identifikasi 
keterampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini dilakukan setelah 
siswa memahami gambar dan bacaan dari buku siswa.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru dapat 
memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, siapa, 
kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa pertanyaan 
konseptual tentang materi pembelajaran ini. Misalnya, 
merumuskan pertanyaan dengan menggunakan kata “jelaskan, 
uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai materi 
ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata “bagaimana, 
mengapa, urutkan, dan sebagainya.
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c. Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini untuk 
menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat catatan 
penting tentang materi pembelajaran ini.

d. Mengalisis data dan informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai dan 
kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka dengan 

cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi ini di depan kelas 
atau kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verifikasi hasil presentasi 
tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan terkait 
dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
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f. Pembelajaran Remedial
Materi “Kisah Lima Mimpi Pertapa Gotama”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah:

a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi Pertemuan;

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan;

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil Pertemuan;

d. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya; dan

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.

Lihat format penilaian sikap pada buku guru, serta panduan 
teknis penilaian untuk guru sekolah dasar..

2. Tes tertulis
Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.

3. Penugasan (unjuk kerja)
Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 
teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 
ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gautama

b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 
sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa gotama.

c. Mewarnai gambar.

2. Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

3. Sumber Belajar
Riwayat Hidup Buddha Gotama, Penyusun Pandita S. 

Widyadharma, Departemen Agama Dirjen Bimas Hindu dan 
Buddha, 2004.

Riwayat Hidup Buddha Gotama I (Modul 1-6), Dharma K. Widya, 
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 1992.

Riwayat Agung Para Buddha, The Great Cronicle of Buddhas, 
Tipitakadhara Mingun Sayadaw, ehipasiko, Girimangala, 2008
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Pertemuan 2
Dana Nasi Susu Ghana Oleh Sujàtà

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat:

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Keajaiban 
Penerangan Sempurna  sub bab Dana Nasi Susu Ghana oleh 
Sujata, yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang Dana 
Nasi Susu Ghana oleh Sujata

3. Mendeskripsikan gambar 1.5, dan materi cerita tentang Dana Nasi 
Susu Ghana Oleh Sujata.

4. Mendeskripsikan cerita Dana Nasi Susu Oleh Sujata.
5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita Dana Nasi 

Susu Ghana Oleh Sujata.
6. Menjelaskan cerita Dana Nasi Susu Ghana Oleh Sujata.
7. Menemukan berbagai kebajikan dari Dana Nasi Susu Ghana oleh 

Sujata.
8. Menerapkan berbagai kebajikan dari Dana Nasi Susu Ghana Oleh 

Sujata.
9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
10. Menyanyikan lagu yang terkait dengan tema pembelajaran 

dengan riang dan berani.
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11. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 
kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Keajaiban Pertapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna 

dalam sub bab “ Dana Nasi Susu Ghana Oleh Sujata”.
2. Berdana.
3. Menyanyikan lagu.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
1. Pendahuluan  

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam; 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik;
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran;

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam mengingat-
kan peserta didik, dengan sesuatu yang penting dan menjadi 
pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari 
sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat riwayat hidup 
Buddha pada pelajaran sebelum tentang Lima Mimpi Pertapa 
Gotama

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Dana Nasi Susu Ghana oleh Sujata dan menunjukkan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Dana Nasi 
Susu Ghana oleh Sujata.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru:

1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 
karakteristik peserta didik. Guru telah melakukan 
pembelajaran pendahuluan, melalui pertemuan 1. Guru 
telah memahami dan mempersiapkan materi dengan baik 
sehingga berbagai hal yang terkait dengan materi Munculnya 
Singgasana Permata yang Besar dapat dipahami dengan baik 
dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan berdo’a bersama

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.

1) Pada awal Pertemuan, guru mengkondisikan siswa secara 
klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati gambar yang menunjukkan tentang 
Munculnya Singgasana Permata yang Besar.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan  atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.

6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.

Catatan
Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama 

bagi tumbuh dan berkembangnya ketrampilan dalam mengamati, 
mengumpulkan data, maupun mengkomunikasikan.

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa, maupun tahapan proses 
yang dilakukan dan dilalui.
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Guru dapat memberikan penilaian terhadap jawaban peserta 
didik pada Rubrik  mengamati gambar, cerita, lembar kegiatan siwa 
maupun  tiap komponen yang memerlukan aktivitas dan kegiatan 
siswa, baik secara individu dan kelompok.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah sebagai berikut.
a. Mengamati

1) Peserta didik mengamati gambar 1.5, dan  cerita tentang Dana 
Nasi Susu Ghana oleh Sujata. 

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
Dana Nasi Susu Ghana oleh Sujata untuk mengidentifikasi 
masalah yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi keterampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini 
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dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, dimana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c.  Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Menganalisis data dan informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.
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e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verifikasi hasil 
presentasi tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Dana Nasi Susu Ghana oleh Sujata”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah.

a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi Pertemuan;

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan;

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil Pertemuan;

d. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya; dan

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai berdana, maupun 
dari riwayat hidup Buddha Gautama.

b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 
sempurna, khususnya tentang Dana Nasi Susu Ghana oleh 
Sujata.

c. Menyanyikan lagu Lima Orang Pertapa.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Riwayat Hidup Buddha Gotama, Penyusun Pandita  

S. Widyadharma, Departemen Agama Dirjen Bimas Hindu dan 
Buddha, 2004.

Riwayat Hidup Buddha Gotama I (Modul 1-6) Dharma K. Widya, 
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 1992.

Riwayat Agung Para Buddha, The Great Cronicle of Buddhas, 
Tipitakadhara Mingun Sayadaw, ehipasiko, Girimangala, 2008.
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Pertemuan 3
Munculnya Singgasana 

Permata yang Besar
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat:

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Keajaiban 
Penerangan Sempurna  sub bab Munculnya Singgasana Permata 
yang Besar, yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Munculnya Singgasana Permata yang Besar.

3. Mendeskripsikan  materi cerita tentang Munculnya Singgasana 
Permata yang Besar.

4. Mendeskripsikan cerita Munculnya Singgasana Permata yang 
Besar.

5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita Munculnya 
Singgasana Permata yang Besar.

6. Menjelaskan cerita Munculnya Singgasana Permata yang Besar.
7. Menemukan berbagai kebajikan dari Munculnya Singgasana 

Permata yang Besar.
8. Menerapkan berbagai kebajikan dari Munculnya Singgasana 

Permata yang Besar.
9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
10. Menyanyikan lagu yang terkait dengan tema pembelajaran dengan 

riang dan berani.
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11. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 
kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Keajaiban Pertapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna 

dalam sub bab “ Munculnya Singgasana Permata yang Besar”.
2. Berdana.
3. Menyanyikan lagu.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
1. Pendahuluan  

a) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d) Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat 
riwayat hidup Buddha pada pelajaran sebelum tentang Dana 
Nasi Susu Ghana oleh Sujata.

f) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Munculnya Singgasana Permata yang Besar dan menunjukkan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari 
cerita Munculnya Singgasana Permata yang Besar.

h) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik. Guru telah melakukan 
pembelajaran pendahuluan, guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Munculnya Singgasana Permata 
yang Besar dapat dipahami dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan berdo’a bersama

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.

1) Pada awal pertemuan, guru mengkondisikan siswa secara 
klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati gambar yang menunjukkan tentang  cerita 
Munculnya Singgasana Permata yang Besar.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.

6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.

Catatan :
Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama 

bagi tumbuh dan berkembangnya keterampilan dalam mengamati, 
mengumpulkan data, maupun mengkomunikasikan.

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa, maupun tahapan proses 
yang dilakukan dan dilalui.
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Guru dapat memberikan penilaian terhadap jawaban peserta 
didik pada Rubrik  mengamati gambar, cerita, lembar kegiatan siwa 
maupun  tiap komponen yang memerlukan aktivitas dan kegiatan 
siswa, baik secara individu dan kelompok.

1. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah sebagai berikut.
a. Mengamati

1) Peserta didik membaca dan merenungkan cerita tentang 
Munculnya Singgasana Permata yang Besar. 

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain 
tentang Munculnya Singgasana Permata yang Besar untuk 
mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini 
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dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c.  Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Mengalisis data dan informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.
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e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verifikasi hasil 
presentasi tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Munculnya Singgasana Permata yang Besar”.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah.

a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi pertemuan.

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan.

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

d. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya.

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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E. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).

Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 
teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media
a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 

ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gautama.
b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 

sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa gotama.
c. Menyanyikan lagu Hari Penuh Berkah.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Riwayat Hidup Buddha Gotama, Penyusun Pandita S. Widyadharma, 

Departemen Agama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 2004.

Riwayat Hidup Buddha Gotama I (Modul 1-6), Dharma K. Widya, 
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 1992.

Riwayat Agung Para Buddha, The Great Cronicle of Buddhas, 
Tipitakadhara Mingun Sayadaw, ehipasiko, Girimangala, 2008.
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Pertemuan 4
Keajaiban-Keajaiban Lainnya 

dalam Pencapaian 
Penerangan Sempurna

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Keajaiban 
Penerangan Sempurna  sub bab Keajaiban-Keajaiban Lainnya 
Dalam Pencapaian Penerangan Sempurna, yang diwujudkan 
dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk 
hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan 
Sempurna.

3. Mendeskripsikan  materi cerita tentang Keajaiban-Keajaiban 
Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan Sempurna..

4. Mendeskripsikan cerita Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam 
Pencapaian Penerangan Sempurna.

5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita Keajaiban-
Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan Sempurna.

6. Menjelaskan cerita Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam 
Pencapaian Penerangan Sempurna.

7. Menemukan berbagai kebajikan dari Keajaiban-Keajaiban Lainnya 
Dalam Pencapaian Penerangan Sempurna.
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8. Menerapkan berbagai kebajikan dari Keajaiban-Keajaiban Lainnya 
dalam Pencapaian Penerangan Sempurna.

9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

10. Menyanyikan lagu yang terkait dengan tema pembelajaran dengan 
riang dan berani.

11. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar dan melaku-
kan kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Keajaiban Pertapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna 

dalam sub bab “Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian 
Penerangan Sempurna”.

2. Menyanyikan lagu.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
1. Pendahuluan  

a) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d) Gunakan ”Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam meng-
ingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting dan 
menjadi pengait dengan materi.

e) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipe-
la jari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat riwayat 
hidup Buddha pada pelajaran sebelum tentang Munculnya 
Singasana Permata yang Besar.

f) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan 
Sempurna dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari.
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g) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari cerita 
Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan 
Sempurna.

h) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.

1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 
karakteristik peserta didik. Guru telah melakukan 
pembelajaran pendahuluan, guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Munculnya Singgasana Permata 
yang Besar dapat dipahami dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan berdo’a bersama

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.

1) Pada awal pertemuan, guru mengkondisikan siswa secara 
klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati gambar yang menunjukkan tentang  cerita 
Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan 
Sempurna.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan  atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.
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6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ke-
terampilan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.

Catatan 
Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama 

bagi tumbuh dan berkembangnya keterampilan dalam mengamati, 
mengumpulkan data, maupun mengkomunikasikan.

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penilaian, 
dengan melihat ketepatan jawaban siswa, maupun tahapan proses 
yang dilakukan dan dilalui.

Guru dapat memberikan penilaian terhadap jawaban peserta 
didik pada Rubrik  mengamati gambar, cerita, lembar kegiatan siswa 
maupun  tiap komponen yang memerlukan aktivitas dan kegiatan 
siswa, baik secara individu dan kelompok.

1. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 1.6.  dan merenungkan cerita 

tentang Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian 
Penerangan Sempurna. 

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian Penerangan 
Sempurna untuk mengidentifikasi masalah yang ingin 
diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.
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5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini 
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

c.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

d.  Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

e.  Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

f. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verifikasi hasil 
presentasi tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

g. Pembelajaran Remedial
Materi ”Keajaiban-Keajaiban Lainnya Dalam Pencapaian 

Penerangan Sempurna.”

h. Pengayaan
Parama yang Luar Biasa.
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3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.

a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi pertemuan.

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

d. guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya.

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

E. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media
a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 

ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gautama.
b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 

sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa Gotama.
c. Menyanyikan lagu Hari Pernuh Berkah.
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2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

3.  Sumber Belajar
Riwayat Hidup Buddha Gotama, Penyusun Pandita S. Widyadharma, 

Departemen Agama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 2004.

Riwayat Hidup Buddha Gotama I (Modul 1-6) Dharma K. Widya, 
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, 1992.

Riwayat Agung Para Buddha, The Great Cronicle of Buddhas, 
Tipitakadhara Mingun Sayadaw, ehipasiko, Girimangala, 2008.
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Evaluasi / Penilaian 
I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Di usia yang sangat muda, Pangeran Sidharta pernah bermeditasi 

dan mencapai Jhana. Meditasi yang dilakukan Pangeran Sidharta 
pada waktu itu adalah dengan mempergunakan objek ....
a.  Warna c.  Pendengaran
b.  Pernapasan d.  Penglihatan

2. Pangeran Sidharta menebarkan delapan ikat rumput kering 
sebelum duduk di bawah pohon Mahabodi, rumput-rumput 
kering itu berubah menjadi ....
a.  singgasana permata yang besar 
b.  Nasi susu Ghana
c.  Mangkuk Emas 
d.  Kalung permata yang mahal

3. Seseorang yang memberikan delapan ikat rumput adalah ....
a.  Chana c.  Sotthiya
b.  Suddhodana d.  Sujata

4. Yang dilakukan Buddha Gautama pada saat mengalahkan Mara 
adalah ....
a. Marah dengan mengeluarkan senjata
b. Membentak dan menyuruhnya pergi
c. Mengalahkannya dengan api kemarahan
d. Mengalahkannya dengan cinta kasih.

5. Yang berdana Nasi Susu Ghana kepada Pangeran Siddharta 
sebelum mencapai penerangan sempurna adalah ....
a.  Sunjata c.  Sujata
b.  Sundari d.  Sudhodana
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II. Isilah dengan jawaban yang tepat!
1. Apa yang dimaksud meditasi dengan anapana/anapanasati?
2. Pada saat Mara datang untuk menggangu, apa yang melindungi 

Pangeran Sidharta pada saat itu?
3. Bagaimana Pangeran Sidharta dapat mengalahkan Mara?
4. Sikap yang bagaimanakah dapat menjadikan Pangeran Sidharta 

mencapai cita-citanya?
5. Sikap yang bagaimanakah dapat membawa ketidakberhasilan 

dalam mencapai cita-cita?

Kunci Jawaban 
I.   1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. C

II 1. Anapanasati /Anapanna : pemusatan pikiran pada keluar-  
 masuknya nafas.

 2. Petapa Siddharta ditinggal sendirian dengan hanya  berlindung 
  kepada sepuluh kesempurnaan kebajikan (Paramita)
 3. Dengan Cinta Kasih
 4. Semangat, pantang menyerah, juga berusaha dengan keras.
 5. Putus asa, malas, tidak mau berusaha.
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Pelajaran 2
Dasa Paramita

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.2.  Memahami Sepuluh Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah 

perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana.
4.2.  Menyajikan pengetahuan konseptual tentang Sepuluh 

Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah perumpamaan populer 
tentang perilaku bijaksana.
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Peta Konsep

Ksanti 
dan Virya 
Paramita

Kausala 
Bala 

dan Jhãna  
Paramita

Dana dan Sila
Dhyana 

dan Prajna 
Paramita

Dasa Paramita

  
Alokasi Waktu

5 × pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Dana dan Sila 
yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan 
meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang Dana 
dan Sila.

3. Mendeskripsikan gambar tentang berdana dan perbuatan melalui 
pelaksanaan moralitas yang baik.

4. Menemukan makna dari cerita Dasa Paramita.
5. Menemukan makna dari tiap cerita dalam materi dasa paramita
6. Mendeskripsikan makna dasa paramita.
7. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam materi dasa 

paramita.
8. Meneladani  dan mempraktikkan dasa paramita.
9. Menjelaskan cerita tentang Dana dan Sila. 
10. Menemukan berbagai kebajikan dari Dana dan Sila.
11. Menerapkan berbagai kebajikan dari Dana dan Sila.
12. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
13. Melakukan kegiatan permainan.
14. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

Pertemuan 1
Dana dan Sila
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B. Materi Ajar
1. Cerita singkat tentang berdana di sekolah Minggu.
2. Cerita singkat Paramita anak yang baik.
3. Cerita tentang pengorbanan (bagian dari paramita),
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
5.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema tentang dana paramita.

C. Kegiatan Pembelajaran 
“Dana dan Sila”

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan pesertadidik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecekpenguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, 
yaitu Dana dan Sila serta menunjukkan manfaatnya dalam 
kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Dana dan Sila.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Dana dan Sila dapat dipahami 
dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.
1) Pada awal pertemuan, guru mengkondisikan siswa secara 

klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati gambar 2.1. dan 2.2. yang menunjukkan 
contoh nyata yang kemungkinan terjadi dalam lingkungannya, 
yakni berdana di Vihara atau Sekolah Minggu dan anak yang 
patuh, atau merupakan anak yang baik.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan  atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.

6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.
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2. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 2.3, 2.4, dan  cerita tentang 

Dana dan Sila. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Dana	 dan	 Sila	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	 ingin	
diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam melakukan perbuatan 
baik dari membaca, menemukan dan memahami cerita  dan 
gambar tersebut, dalam hal Dana dan Sila.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, ayo 
mengkomunikasikan,	merupakan	bagian	dari	upaya	dan	identifikasi	
ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini dilakukan setelah 
siswa memahami gambar dan bacaan dari buku siswa.
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b. Menanya
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

c. Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.
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3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Dana dan Sila”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah.

a) guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.

b) guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan.

c) guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

d) guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e) guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya. dan

f) guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1) Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru, serta panduan  

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
2) Tes tertulis
 Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
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3) Penugasan (unjuk kerja)
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun 

panduan teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 
ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gautama.

b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 
sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa gotama.

c. Mewarnai gambar.

2. Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3. Sumber Belajar
Dana dan Sila



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 105

Pertemuan 2
Ksanti dan Virya Paramita

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Ksanti dan Virya 
yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan 
meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Ksanti dan Virya.

3. Menemukan makna dari cerita Ksanti dan Virya.
4. Menemukan makna dari tiap cerita dalam materi Ksanti dan Virya
5. Mendeskripsikan makna Ksanti dan Virya.
6. Mendiskripsikan ajaran yang terkandung dalam materi Ksanti 

dan Virya.
7. Meneladani  dan mempraktikkan Ksanti dan Virya.
8. Menjelaskan cerita tentang Ksanti dan Virya.
9. Menemukan berbagai kebajikan dari Ksanti dan Virya
10. Menerapkan berbagai kebajikan dari Ksanti dan Virya
11. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
12. Melakukan kegiatan permainan.
13. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
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B. Materi Ajar
1. Cerita singkat tentang Ksanti dan Virya
2. Cerita singkat Ksanti dan Virya
3. Cerita tentang pengorbanan (bagian dari paramita),
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif
5. Renungan Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema tentang Ksanti dan Virya.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Ksanti dan Virya” 

1. Pendahuluan  
a) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d) Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Ksanti dan Virya serta menunjukkan manfaatnya dalam 
kehidupan sehari-hari.

g) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Ksanti dan 
Virya.

h) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Ksanti dan Virya dapat dipahami 
dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan  materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 2.5, 2.6, dan  cerita tentang 

Ksanti dan Virya. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Ksanti	dan	Virya	untuk	mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	
diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positif dalam melakukan perbuatan 
baik dari membaca, menemukan dan memahami cerita  dan 
gambar tersebut, dalam hal Ksanti dan Virya.
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6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
keterampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiat-
an mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, dimana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.
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d.   Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Ksanti dan Virya”.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah.
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1) guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.

2) guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

3) guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

4) guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. 

5) guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya.

6) guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual tentang Ksanti dan Virya.
b. Mewarnai gambar.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Ksanti dan Virya.
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Pertemuan 3
Dhyana dan Prajna Paramita

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Dhyana dan 
Prajna Paramita yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa 
dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah 
belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Dhyana dan Prajna Paramita.

3. Menemukan makna dari cerita Dhyana dan Prajna Paramita.
4. Menemukan makna dari tiap cerita dalam materi Dhyana dan 

Prajna Paramita.
5. Mendeskripsikan makna Dhyana dan Prajna Paramita.
6. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam materi Dhyana 

dan Prajna Paramita.
7. Meneladani  dan mempraktikkan Dhyana dan Prajna Paramita.
8. Menjelaskan cerita tentang Dhyana dan Prajna Paramita.
9. Menemukan berbagai kebajikan dari Dhyana dan Prajna Paramita
10. Menerapkan berbagai kebajikan dari Dhyana dan Prajna Paramita
11. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
12. Melakukan kegiatan permainan.
13. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
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B. Materi / Bahan Kajian
1. Cerita singkat tentang berdana di sekolah Minggu.
2. Cerita singkat Dhyana dan Prajna Paramita.
3. Cerita tentang Dhyana  dan Prajna Paramita (bagian dari paramita).
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
5.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema tentang Dhyana  dan Prajna Paramita.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
 “Dhyana dan Prajna Paramita”.

1. Pendahuluan  
1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
2) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
3) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

4) Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

5) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

6) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Dhyana dan Prajna Paramita serta menunjukkan manfaatnya 
dalam kehidupan sehari-hari.

7) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Dhyana dan 
Prajna Paramita.

8) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing karakteristik 

peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang dihasilkan  dalam 
proses Pertemuan tetap menghasilkan keberhasilan belajar. 
Guru telah memahami dan mempersiapkan materi dengan baik 
sehingga berbagai hal yang terkait dengan materi Dhyana dan 
Prajna Paramita dapat dipahami dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. Guru 
mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 3 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mencermati  cerita tentang Dhyana dan Prajna 

Paramita. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Dhyana	dan	Prajna	Paramita	untuk	mengidentifikasi	masalah	
yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam melakukan perbauatan 
baik dari membaca, menemukan dan memahami cerita  dan 
gambar tersebut, dalam hal Dhyana dan Prajna Paramita.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.
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Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, dimana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c.  Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Mengalisis data dan informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.
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3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan:
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi ”Munculnya Singgasana Permata yang Besar”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah:

1) guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.

2) guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

3) guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

4) guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. 
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5) guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya. 

6) guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

E. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).

Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 
teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media
a. Media.
b. Gambar-gambar aktual tentang Dhyana dan Prajna Paramita.
c. Mewarnai gambar.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

3.  Sumber Belajar
Dhyana dan Prajna Paramita.
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Pertemuan 4
Upaya Kausala dan  
Pranidhana-Paramita  

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Upaya Kausala 
dan  Pranidhana-Paramita yang diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang Upaya 
Kausala dan  Pranidhana-Paramita. 

3. Mendeskripsikan cerita tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita.

4. Menemukan makna dari cerita Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita. 

5. Menemukan makna dari tiap cerita dalam materi Upaya Kausala 
dan  Pranidhana-Paramita.

6. Mendeskripsikan makna Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita.

7. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam materi Upaya 
Kausala dan  Pranidhana-Paramita.

8. Meneladani  dan mempraktikkan Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita.

9. Menjelaskan cerita tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita .

10. Menemukan berbagai kebajikan dari Upaya Kausala dan  
Pranidhana-Paramita.  
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11. Menerapkan berbagai kebajikan dari Upaya Kausala dan  
Pranidhana-Paramita.

12. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

13. Melakukan kegiatan permainan.
14. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Cerita singkat tentang  Kisah Kanamata dan atau upaya kausala 

paramita dan Pranidhana-Paramita.
2. Cerita tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita   (bagian 

dari paramita).
3. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
4.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita” 
1. Pendahuluan  

a) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d) Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran-pelajaran sebelumnya.

f) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita   serta menunjukkan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
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g) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Upaya Kausala 
dan  Pranidhana-Paramita.

h) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
a) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses Pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita   dapat dipahami dengan baik dan benar.

b) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 4 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mencermati  gambar 2.7, 2.8 dan 2.9, maupun 

cerita tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain 

tentang Upaya Kausala dan Pranidhana-Paramita untuk 
mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.
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5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam melakukan perbuatan 
baik dari membaca, menemukan dan memahami cerita  dan 
gambar tersebut, dalam hal Upaya Kausala dan  Pranidhana-
Paramita.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
keterampilan, dan sikap yang telah dihasilkan melalui 
kegiatan mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	keterampilan	yang	dimiliki	peserta	didik.	Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c.  Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.  Mengalisis data dan informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita”.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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a) Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.

b) Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

c) Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

d) Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. 

e) Guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya. 

f) Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

E. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media
1) Media.
2) Gambar-gambar aktual tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-

Paramita.  
3) Mewarnai gambar.

2.  Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Dhyana dan Prajna Paramita.
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Pertemuan 5
Bala dan 

Jhãna  Paramita  
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Bala dan Jhãna  
Paramita  yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang Bala 
dan Jhãna  Paramita.

3. Mendeskripsikan cerita tentang Bala dan Jhãna  Paramita. 
4. Menemukan makna dari cerita Bala dan Jhãna  Paramita.
5. Menemukan makna dari tiap cerita dalam materi Bala dan Jhãna  

Paramita. 
6. Mendeskripsikan makna Bala dan Jhãna  Paramita.
7. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam materi Bala dan 

Jhãna  Paramita.
8. Meneladani  dan mempraktikkan Bala dan Jhãna  Paramita.
9. Menjelaskan cerita tentang Bala dan Jhãna  Paramita.
10. Menemukan berbagai kebajikan dari Bala dan Jhãna  Paramita. 
11. Menerapkan berbagai kebajikan dari Bala dan Jhãna  Paramita. 
12. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
13. Melakukan kegiatan permainan.
14. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
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B. Materi Ajar
1. Cerita singkat tentang  Kisah Bhikkhu Dhammika dan atau Bala 

dan Jhãna  Paramita.  
2. Cerita tentang Bala dan Jhãna  Paramita  (bagian dari paramita).
3. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
4.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema tentang Bala dan Jhãna  Paramita.  

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Upaya Kausala dan  Pranidhana-Paramita.” 

1. Pendahuluan  
a) Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b) Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c) Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

e) Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

f) Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

g) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Bala dan Jhãna  Paramita  serta menunjukkan manfaatnya 
dalam kehidupan sehari-hari.

h) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Bala dan Jhãna  
Paramita.

i) Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru:
a) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan dalam proses Pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mem-
persiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang 
terkait dengan materi Bala dan Jhãna  Paramita  dapat 
dipahami dengan baik dan benar.

b) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 5 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mencermati  cerita tentang Bala dan Jhãna  

Paramita. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Bala dan Jhãna	Paramita	untuk	mengidentifikasi	masalah	yang	
ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam melakukan perbuatan 
baik dari membaca, menemukan dan memahami cerita  dan 
gambar tersebut, dalam hal Bala dan Jhãna  Paramita.
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6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
keterampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	keterampilan	yang	dimiliki	peserta	didik.	Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain.”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.

c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.
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d.  Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Bala dan Jhãna  Paramita ”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.

1) guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.
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2) Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

3) Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

4) Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. 

5) Guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya. dan

6) Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

E. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media
a. Media.
b. Gambar-gambar aktual tentang Upaya Kausala dan  Pranidhana-

Paramita.  
c. Mewarnai gambar.

2.  Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Dhyana dan Prajna Paramita.
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Pelajaran 3
Kisah Rumah Terbakar

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.1 Memahami perumpamaan tentang kisah ”Rumah Terbakar, 

”Kembalinya Anak yang Hilang” dan Orang yang Luka Terkena 
Panah Beracun.

4.1 Menceritakan kisah perumpamaan tentang kisah ”Rumah 
Terbakar, ”Kembalinya Anak yang Hilang” dan Orang yang 
Luka Terkena Panah Beracun.

.
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Peta Konsep
Kisah Rumah Terbakar

Makna Rumah 
Terbakar

Realita Cerita 
Rumah Terbakar

Teladan dari 
Cerita Rumah 

Terbajar

Makna secara Dharma 
Agama Buddha

 

  
Alokasi Waktu

2 x pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat:

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang perumpamaan 
Kisah Rumah Terbakar yang diwujudkan dalam semangat belajar, 
berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan 
sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
perumpamaan Kisah Rumah Terbakar.

3. Mendeskripsikan gambar aktual tentang rumah terbakar.
4. Mendeskripsikan perumpamaan Kisah Rumah Terbakar.
5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita 

perumpamaan Kisah Rumah Terbakar.
6. Menjelaskan perumpamaan Kisah Rumah Terbakar.
7. Menemukan berbagai kebajikan dari perumpamaan Kisah Rumah 

Terbakar.
8. Menerapkan berbagai kebajikan dari perumpamaan Kisah Rumah 

Terbakar.
9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
10. Melakukan kegiatan permaian dengan gembira.
11. Berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

Pertemuan 1
Kisah Rumah Terbakar
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B. Materi Ajar
1. Cerita aktual rumah terbakar,
2. Kisah Rumah Terbakar,
3. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif
4.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema Kisah Rumah Terbakar.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
“Perumpamaan Kisah Rumah Terbakar”

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam; 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik;
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran;

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
perumpamaan Kisah Rumah Terbakar dan menunjukkan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari perumpamaan 
Kisah Rumah Terbakar.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
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dihasilkan  dalam proses Pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Perumpamaan Kisah Rumah 
Terbakar dapat dipahami dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu memperhatikan hal 
berikut.
1) Pada awal Pertemuan, guru mengondisikan siswa secara 

klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan 
percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang 
akan dipelajari.

2) Siswa mengamati dan melakukan analisis gambar 3.1. yang 
menunjukkan contoh nyata yang kemungkinan terjadi dalam 
lingkungannya, yakni gambar tentang rumah terbakar. Untuk 
aktualisasi dapat pula digunakan contoh serupa dari suatu 
berita dalam internet, koran atau lainnya.

3) Biarkan siswa mengamati dan menganalisa cerita dan gambar 
secara cermat.

4) Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa berdasarkan 
pengamatan cerita dan atau gambar.

5) Gunakan rubrik pengamatan cerita dan  atau gambar untuk 
mengetahui tingkat  pencapaian siswa.

6) Gunakan rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan 
untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tama ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 3.2, dan  cerita tentang 

Perumpamaan Kisah Rumah Terbakar. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Perumpamaan	Kisah	Rumah	Terbakar	untuk	mengidentifikasi	
masalah yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Petunjuk Bagi Guru
1) Guru dapat melihat isi cerita dari buku siswa, dan sumber 

lain yang dimungkinkan lebih lengkap dan detail.
2) Setelah peserta didik membaca, mencermati, cerita 

Perumpaan Kisah Rumah Terbakar, maka, ajaklah mereka 
untuk mengungkapkan cerita  tersebut dengan bahasa mereka 
sendiri.

3. Ajaklah peserta didik untuk menemukan dan mendapatkan 
inspirasi dari cerita Kisah Rumah Terbakar.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.
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b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”.

c. Mengumpulkan data dan informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d. Mengalisis data dan informasi:
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.
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e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Kisah Rumah Terbakar”

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah:

a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	Pertemuan;

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan;

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil Pertemuan;

d. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya; dan

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru, serta panduan  

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
2. Tes tertulis.
 Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja)
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun 

panduan teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar aktual tentang rumah terbakar
b. DVD/VCD Kisah kebakaran, dan gambar cerita perumpamaan 

kisah rumah terbakar.
c. Menyanyikan lagu.

2. Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

3. Sumber Belajar
Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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Pertemuan 2
Memaknai Kisah 
Rumah Terbakar

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang Memaknai 
Kisah Rumah Terbakar yang diwujudkan dalam semangat belajar, 
berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan 
sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
perumpamaan Memaknai Kisah Rumah Terbakar.

3. Mendeskripsikan dalam Memaknai Kisah Rumah Terbakar.
4. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam Memaknai Kisah 

Rumah Terbakar.
5. Menjelaskan Makna Kisah Rumah Terbakar.
6. Menemukan berbagai kebajikan dari perumpamaan Makna Kisah 

Rumah Terbakar.
7. Menerapkan berbagai kebajikan dari Memaknai Kisah Rumah 

Terbakar.
8. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
9. Melakukan kegiatan permaian/menyanyi dengan gembira.
10. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
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B. Materi Ajar
1. Cerita perumpamaan Kisahl Rumah Terbakar.
2. Memaknai Kisah Rumah Terbakar.
3. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
4.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema Memaknai Kisah Rumah Terbakar.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Memaknai Kisah Rumah Terbakar.” 

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Memaknai Kisah Rumah Terbakar dan menunjukkan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari  Memaknai 
Kisah Rumah Terbakar.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.



Buku Guru Kelas VI SD140

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mempersiap-
kan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang terkait 
dengan materi Ksanti dan Virya dapat dipahami dengan baik 
dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 3.3, dan  cerita tentang 

Memaknai Kisah Rumah Terbakar. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Perumpamaan Memaknai Kisah Rumah Terbakar untuk 
mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan keterampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita dan gambar tersebut.
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6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
keterampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Petunjuk Bagi Guru.
1. Guru dapat melihat isi cerita dari buku siswa, dan sumber 

lain yang dimungkinkan lebih lengkap dan detail.
2. Setelah peserta didik membaca, mencermati, cerita 

Perumpaan Kisah Rumah Terbakar, maka, ajaklah mereka 
untuk mengungkapkan cerita  tersebut dengan bahasa mereka 
sendiri.

3. Ajaklah peserta didik untuk menemukan dan mendapatkan 
inspirasi dari cerita Kisah Rumah Terbakar.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	keterampilan	yang	dimiliki	peserta	didik.	Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.
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c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
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f. Pembelajaran Remedial
Materi “Memaknai Kisah Rumah Terbakar.”

g. Pengayaan
Ayah Bijaksana.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.

1. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.

2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

3. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

4. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk per-
temuan berikutnya.

6. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual tentang rumah terbakar.
b. DVD/VCD Kisah kebakaran, dan gambar cerita perumpamaan 

kisah rumah terbakar.
c. Menyanyikan lagu.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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Ayo bermain

Pertanyaan:
Mendatar:
1. Dunia terbakar 

melambangkan ...
2. Penghuni rumah yang 

terbakar …
8. Lengkapi! Saddharma…
10. Peserta didik Buddha 

yang menerima ajaran ini 
bernama …

Menurun:
1. Hadiah yang diberikan dari 

ayahnya berupa ...
2. Ayah sebenarnya pada 

perumpamaan ini 
3. Keadaan rumah tua …
4. Terhadap korban kebakaran 

kita harus…
5. Kita mengharap semua 

mahluk hidup …
6. Yang diperlukan untuk 

memadamkan api…
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Evaluasi / Penilaian  
Isilah dengan jawaban singkat!
1. Tokoh utama dalam perumpamaan “Rumah yang terbakar” 

adalah…
2. Rumah  yang terbakar mempunyai satu….
3. Penghuni rumah yang terbakar adalah…
4. Ayah merasa akan bahagia jika anak-anaknya mau keluar dari …
5. Meskipun rumah terbakar, tetapi anak-anak asyik…
6. Anak-anaknya akahirnya keluar dari dalam rumah setelah ayah 

memberikan bermacam-macam…
7. Makna rumah tua yang terbakar adalah perumpamaan itu adalah..
8. Makna bahwa rumah tua yang terbakar hanya memiliki satu pintu 

adalah
9. Perbuatan bijaksana yang dilakukan agar anak-anak mau keluar 

dari rumah yang sedang terbakar yaitu dengan cara menyediakan 
….

10. Jumlah kereta dalam perumpamaan “Rumah tua yang terbakar” 
adalah…

11. Keteladanan yang ditunjukan ayah dalam perumaaan “Rumah 
tua yang terbakar” adalah…

12. Tindakan yang tepat jika berada di dalam rumah yang sedang 
terbakar yaitu segera ….

13. Kereta lembu adalah perumpaman untuk bebas dari penderitaan 
dengan menjadi ….

14. Makna api yang membakar rumah adalah ….
15. Makna rumah tua yang sedang terbakar adalah ….
Kunci Jawaban
1. Ayah
2. Pintu
3. Anak-anak
4. Keuar rumah
5. Bermain
6. Mainan
7. Dunia yang penuh 

penderitaan
8. Satu pintu mencapai 

kebuddhaan
9. Bermacam-macam mainan
10. 3 kereta

11. Rela berkorban
12. Keluar
13. Pratyeka Buddha
14. Api kebodohan, kebencian, 

keserakahan
15. Sariputra
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Pelajaran 4
Perumpamaan Orang 

yang Terkena Panah Beracun

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.2.  Memahami Sepuluh Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah 

perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana.
4.2. Menyajikan pengetahuan konseptual tentang Sepuluh 

Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah perumpamaan populer 
tentang perilaku bijaksana.
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Peta Konsep

Cerita Perumpamaan 
Orang yang Terluka 

Terkena Panah Beracun

Makna cerita Cattari Arya 
Saccani Teladan cerita

 

  
Alokasi Waktu

3 x pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang Mendahulukan yang 
Paling Penting dan Bermakna yang diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna.

3. Mendeskripsikan gambar 4.1 mendahulukan yang paling penting 
dan bermakna. 

4. Mendeskripsikan cerita Mendahulukan yang Paling Penting dan 
Bermakna.

5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita 
Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna.

6. Menjelaskan cerita Mendahulukan yang Paling Penting dan 
Bermakna.

7. Menemukan berbagai kebajikan dari Mendahulukan yang Paling 
Penting dan Bermakna.

8. Menerapkan berbagai kebajikan dari Mendahulukan yang Paling 
Penting dan Bermakna.

Pertemuan 1
Mendahulukan yang 

Paling Penting 
dan Bermakna
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9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

10. Beraktivitas dengan riang dan gembira.
11. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Cerita tentang bagaimana seseorang harus mendahulukan hal 

yang penting. 
2. Cerita aktual tentang kisah penting yang harus didahulukan.
3. Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.  
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
5.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema Kisah Orang yang Terkena Panah Beracun.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
“Mendahulukan yang paling penting dan bermakna.”

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam mengingat-
kan peserta didik, dengan sesuatu yang penting dan menjadi 
pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna dan 
menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
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g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari 
Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mempersiap-
kan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang terkait 
dengan materi Mendahulukan yang Paling Penting dan 
Bermakna  telah dipersiapkan dengan baik.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 4.1, sampai dengan 4.6, 

dan  cerita tentang Mendahulukan yang paling penting dan 
bermakna.

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna untuk 
mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.
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4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 153

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
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f. Pembelajaran Remedial
Materi “Mendahulukan yang Paling Penting dan Bermakna”.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.
a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.
b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 

pertemuan.
c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pertemuan.
d. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 
e. guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 

pertemuan berikutnya.
f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1) Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru, serta panduan  

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
2) Tes tertulis
 Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3) Penugasan (unjuk kerja).
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun 

panduan teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 155

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 
ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gautama.

b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 
sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa gotama.

c. Mewarnai gambar.

2. Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3. Sumber Belajar
Ana, dkk. 2008. Buku Pelajaran Agama Buddha Ehipasiko. Jakarta: 

Ehipasiko Foundation.

----------------. 2003. Dhammapada Atthakatha. Jakarta: CV. Felita 
Nursatama Lestari

Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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Pertemuan 2
Perumpamaan Orang 

yang Terkena Panah Beracun

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang Perumpamaan Orang 
yang Terkena Panah Beracun yang diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.

3. Mendeskripsikan gambar 4.5, 4.6 dan 4.7 dan  kisah Perumpamaan 
Orang yang Terkena Panah Beracun. 

4. Mendeskripsikan cerita Perumpamaan Orang yang Terkena 
Panah Beracun.

5. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita Per-
umpama an Orang yang Terkena Panah Beracun.

6. Menjelaskan cerita Perumpamaan Orang yang Terkena Panah 
Beracun.

7. Menemukan berbagai kebajikan dari Perumpamaan Orang yang 
Terkena Panah Beracun.

8. Menerapkan berbagai kebajikan dari Perumpamaan Orang yang 
Terkena Panah Beracun.

9. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

10. Beraktivitas dengan riang dan gembira.
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11. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 
kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Cerita tentang bagaimana seseorang harus mendahulukan hal 

yang penting. 
2. Cerita aktual tentang kisah orang yang terkena panah beracun.
3. Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.  
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
5.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema Kisah orang yang terkena panah beracun.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.” 

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan pesertadidik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat 
pelajaran-pelajaran sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun dan 
menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Perumpamaan 
Orang yang Terkena Panah Beracun.
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h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses Pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mem-
persiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang 
terkait dengan materi Ksanti dan Virya dapat dipahami 
dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 4.1, sampai dengan 4.6, 

dan  cerita tentang Perumpamaan Orang yang Terkena Panah 
Beracun.

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
Perumpamaan Orang yang  Terkena Panah Beracun untuk 
mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.
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5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.

c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun”.
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3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.
1. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pertemuan.
2. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 

pertemuan.
3. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pertemuan.
4. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 
5. guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 

pertemuan berikutnya.
6. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual perumpamaan kisah orang yang 
terkena panah beracun.

b. Media yang lain yang relevan dengan tema.
c. Menyanyikan lagu.
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2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Ana, dkk. 2008. Buku Pelajaran Agama Buddha Ehipasiko. Jakarta: 

Ehipasiko Foundation.

----------------. 2003. Dhammapada Atthakatha. Jakarta: CV. Felita 
Nursatama Lestari

Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang Makna Cerita 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun yang 
diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan 
meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.

3. Mendeskripsikan makna cerita Perumpamaan Orang yang 
Terkena Panah Beracun.

4. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam makna cerita 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.

5. Menjelaskan Makna Cerita  Perumpamaan Orang yang Terkena 
Panah Beracun.

6. Menemukan berbagai kebajikan dari makna cerita Perumpamaan 
Orang yang Terkena Panah Beracun.

7. Menerapkan berbagai kebajikan dari makna cerita Perumpamaan 
Orang yang Terkena Panah Beracun.

8. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

Pertemuan 3
Makna Cerita 

Perumpamaan Orang 
Terkena Panah Beracun
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9. Beraktivitas dengan riang dan gembira.
10. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Makna Cerita   tentang bagaimana seseorang harus mendahulukan 

hal yang penting. 
2. Makna Cerita aktual tentang kisah penting yang harus di-

dahulukan.
3. Makna Cerita   Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.  
4. Kecakapan Hidup, Permainan Edukatif.
5.	 Renungan	 Dhammapada,	 Refleksi,	 dan	 Aspirasi	 terkait	 dengan	

tema Kisah orang yang terkena panah beracun.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Makna Cerita   Perumpamaan Orang yang Terkena 

Panah Beracun” 

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan ”Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam mengingat-
kan peserta didik, dengan sesuatu yang penting dan menjadi 
pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Makna Cerita Perumpamaan Orang yang Terkena Panah 
Beracun dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari.
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g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Makna Cerita 
Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan 
mempersiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal 
yang terkait dengan materi Ksanti dan Virya dapat dipahami 
dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan cerita 

dengan materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu bangkit-
kan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. Setelah 
pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai dilanjutkan 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 4.1, sampai dengan 4.6, dan  

Makna Cerita   tentang Makna Cerita Perumpamaan Orang 
yang Terkena Panah Beracun.

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
Makna Makna Cerita   Perumpamaan Orang yang  Terkena 
Panah	 Beracun	 untuk	mengidentifikasi	masalah	 yang	 ingin	
diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami Makna Cerita   dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami Makna Cerita dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk	mengidentifikasi	keberhasilan	dalam	hal	pengetahuan,	
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi	 ketrampilan	 yang	 dimiliki	 peserta	 didik.	 Bagian	 ini	
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 167

c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan Makna Cerita   dari buku siswa dan 
sumber lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang 
sesuai dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

d.   Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang materi ini.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

e. Pembelajaran Remedial
Materi “Perumpamaan Orang yang Terkena Panah Beracun”

f. Pengayaan
Seorang Pemburu yang Dimangsa oleh Anjing-Anjingnya Sendiri.
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3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.
1. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	Pertemuan.
2. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 

Pertemuan.
3. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil Pertemuan.
4. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 
5. guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 

pertemuan berikutnya.
6. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual Makna Cerita Perumpamaan kisah 
Orang yang Terkena Panah Beracun.

b. Media yang lain yang relevan dengan tema.
c. Menyanyikan lagu.
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2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3.  Sumber Belajar
Ana, dkk. 2008. Buku Pelajaran Agama Buddha Ehipasiko. Jakarta: 

Ehipasiko Foundation.

----------------. 2003. Dhammapada Atthakatha. Jakarta: CV. Felita 
Nursatama Lestari

Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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Mari Bermain
Ayo kalian cari 6 perbedaan dari gambar berikut ini.

Evaluasi/ Penilaian
Kunci Jawaban 
I. 1. A 
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D

II 1. Kebenaran Mulia tentang dukkha , Kebenaran Mulia tentang  
sebab dukkha, Kebenaran Mulia tentang akhir dukkha, 
Kebenaran Mulia tentang jalan untuk mengakhiri dukkha.

2. Nibbana.

3. Buddha Gautama.

4. Melaksanakan.

5. Karena dianggap tidak penting.
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Pelajaran 5
Perumpamaan Kembalinya 

Anak Yang Hilang

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
1.2. Memahami Sepuluh Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah 

perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana. Mencerita-
kan kisah perumpamaan tentang kisah ”Rumah Terbakar, 
”Kembalinya Anak yang Hilang” dan Orang yang Luka Terkena 
Panah Beracun.
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1.2. Menyajikan pengetahuan konseptual tentang Sepuluh 
Kesempurnaan (Dasa Paramita) dan kisah perumpamaan populer 
tentang perilaku bijaksana.

.

Peta Konsep

Kembalinya anak yang 
hilang

Makna cerita Warisan Buddha Meneladani Cerita

 

  
Alokasi Waktu

2 x pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang Perumpamaan 
Kembalinya Anak Yang Hilang yang diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.

3. Mendeskripsikan cerita keajaiban Perumpamaan Kembalinya 
Anak Yang Hilang.

4. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam cerita 
Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.

5. Menjelaskan Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.
6. Menemukan berbagai kebajikan dari Perumpamaan Kembalinya 

Anak Yang Hilang.
7. Menerapkan berbagai kebajikan dari Perumpamaan Kembalinya 

Anak Yang Hilang.
8. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
9. Melaksanakan tiap kegiatan dengan riang dan gembira.

Pertemuan 1
Perumpamaan Kembalinya 

Anak Yang Hilang
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10. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 
kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

B. Materi Ajar
1. Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.
2. Berprestasi.
3. Kitab Suci dan Dhamma.

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2 
“Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang”

1. Pendahuluan  
1. Pendahuluan.  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, 
yaitu Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang dan 
menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Perumpamaan 
Kembalinya Anak Yang Hilang.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.
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Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru.
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mempersiap-
kan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang terkait 
dengan materi Mendahulukan yang Paling Penting dan 
Bermakna  telah dipersiapkan dengan baik.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pertemuan 1 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah 
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 5.1 sampai dengan 5.4. dan  

cerita kembalinya anak yang hilang.
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

kembalinya anak yang hilang untuk mengidentifikasi masalah 
yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami cerita dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positip dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami cerita  dan gambar tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
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untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.

Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini 
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya ”apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata ”jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
”bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.”

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verivikasi hasil 
presentasi tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi ”Kisah Kembalinya Anak yang Hilang”.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah.
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a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi pertemuan.

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pertemuan.

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pertemuan.

d. guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya.

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1) Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru, serta panduan  

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.
2) Tes tertulis.
 Soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3) Penugasan (unjuk kerja).
 Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun 

panduan teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar aktual tentang mencapai cita-cita, dengan 
ketekunan, maupun dari riwayat hidup Buddha Gotama.

b. DVD/VCD Kisah Pangeran Siddharta pencapaian penerangan 
sempurna, khususnya tentang lima mimpi pertapa Gotama.

c. Mewarnai gambar.
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2. Alat/Bahan:
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

3. Sumber Belajar
Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.
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Pertemuan 2
Makna Cerita Perumpamaan 

Kembalinya Anak yang Hilang

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang Perumpamaan 
Kembalinya Anak Yang Hilang yang diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua baik dalam dan sesudah mempelajari tentang 
Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.

3. Mendeskripsikan Makna Cerita keajaiban Perumpamaan Kem-
balinya Anak Yang Hilang.

4. Mendeskripsikan ajaran yang terkandung dalam Makna Cerita   
Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.

5. Menjelaskan makna cerita Perumpamaan Kembalinya Anak Yang 
Hilang.

6. Menemukan berbagai kebajikan dari makna cerita Perumpamaan 
Kembalinya Anak Yang Hilang.

7. Menerapkan berbagai kebajikan dari makna cerita Perumpamaan 
Kembalinya Anak Yang Hilang.

8. Menjelaskan cara-cara pemecahan masalah tentang sesuatu kasus 
yang berhubungan dengan topik pembelajaran.

9. Melaksanakan tiap kegiatan dengan riang dan gembira.
10. Berinteraksi dengan orangtua di rumah untuk belajar, melakukan 

kegiatan tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran.
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B. Materi Ajar
 Makna  Cerita   Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang

C. Kegiatan Pembelajaran: Pembelajaran 2
 “Makna cerita Perumpamaan Kembalinya Anak Yang 

Hilang.” 

1. Pendahuluan  
a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 

hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
c. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 

belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

d. Gunakan “Tahukah Kamu” sebagai bagian dalam 
mengingatkan peserta didik, dengan sesuatu yang penting 
dan menjadi pengait dengan materi.

e. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah di-
pelajari sebelumnya, apakah peserta didik masih ingat pada 
pelajaran sebelum-sebelumnya.

f. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
Makna Cerita Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang 
dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

g. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu dalam mempelajari Makna Cerita  
Perumpamaan Kembalinya Anak Yang Hilang.

h. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja, dan ataupun tugas.

Petunjuk pelaksanaan pendahuluan bagi guru:
1) Guru telah memahami dengan benar masing-masing 

karakteristik peserta didik, sehingga tiap perbedaan yang 
dihasilkan  dalam proses pertemuan tetap menghasilkan 
keberhasilan belajar. Guru telah memahami dan mem-
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persiapkan materi dengan baik sehingga berbagai hal yang 
terkait dengan materi Ksanti dan Virya dapat dipahami 
dengan baik dan benar.

2) Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. 
Guru mengucapkan salam dan  dilanjutkan berdo’a bersama.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

cerita dengan materi pelajaran 2 pada buku siswa. Terlebih dahulu 
bangkitkan motivasi melalui pelaksanaan kegiatan pendahuluan. 
Setelah pembelajaran melalui cerita sebagai materi inti selesai 
dilanjutkan dengan pendekatan saintifik melalui langkah-langkah 
sebagai berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati kembali Cerita Kembalinya Anak 

yang Hilang, untuk mendapatkan makna cerita.
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

Kembalinya Anak yang Hilang untuk mengidentifikasi 
masalah yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

4) Peserta didik menuliskan hal-hal yang menjadi inspirasi 
setelah mengamati dan memahami Makna Cerita   dimaksud.

5) Peserta didik diharapkan menemukan bagian penting yang 
dapat menjadi sikap positif dalam menggapai cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilan dari membaca, menemukan 
dan memahami makna cerita  tersebut.

6) Gunakan lembar kegiatan siswa, maupun bagian lainnya 
yang berada dalam bagian mengamati, yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang telah dihasilkan melalui kegiatan 
mengamati tersebut.
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Ayo bertanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo menalar, 
ayo mengkomunikasikan, merupakan bagian dari upaya dan 
identifikasi ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Bagian ini 
dilakukan setelah siswa memahami gambar dan bacaan, dari 
buku siswa.

b.  Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual dalam pertemuan ini. Guru 
dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya “apa, 
siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang materi pembelajaran ini. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”.

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural sesuai 
materi ini, misalnya merumuskan pertanyaan dengan kata 
“bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya.

c.  Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan materi ini 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang materi pembelajaran ini.

d.   Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  dan cerita dari buku siswa dan sumber 
lainnya untuk mendapatkan rangkaian jawaban yang sesuai 
dan kesimpulan yang tepat.  
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2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang materi ini.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang materi 
ini di depan kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan 
tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verifikasi hasil 
presentasi tentang materi ini.

4) Peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi hasil 
presentasinya.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Remedial
Materi “Makna Kisah kembalinya anak yang hilang”.

g. Pengayaan
Pedagang  kerajinan dandang.

3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah.

1. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi Pertemuan.
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2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
Pertemuan.

3. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil Pertemuan.

4. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok.

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan Pertemuan untuk 
pertemuan berikutnya.

6. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial. Lihat format penilaian 

sikap pada buku guru, serta panduan teknis penilaian untuk guru 
sekolah dasar.

2. Tes tertulis, soal-soal pada kegiatan evaluasi pada buku siswa.
3. Penugasan (unjuk kerja).
4. Lihat format penilaian unjuk kerja buku guru, maupun panduan 

teknis penilaian untuk guru sekolah dasar.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1.  Media

a. Gambar-gambar aktual perumpamaan Kisah Orang yang 
Terkena Panah Beracun.

b. Media yang lain yang relevan dengan tema.
c. Menyanyikan lagu.

2.  Alat/Bahan
a. LCD/ Papan Tulis.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.



Buku Guru Kelas VI SD186

 3.  Sumber Belajar
Ana, dkk. 2008. Buku Pelajaran Agama Buddha Ehipasiko. Jakarta: 

Ehipasiko Foundation.

----------------. 2003. Dhammapada Atthakatha. Jakarta: CV. Felita 
Nursatama Lestari

Kumpulan Cerita Buddha. 2004. Jakarta: Dian Dharma.

Prajna Pundarika. No. 400. Th. XXXIII Mei. 2008.

Prajna Pundarika. No. 401. Th. XXXIII Juni. 2008.

Tim penyusun. 2003. Jataka Cerita untuk Anak-Anak. Jakarta: Twenty 
Jakarta Tales.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 187

Uji Pengetahuan Pelajaran 5
Kunci Jawaban
I.   1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. C

II 1. Anapanasati /Anapanna : pemusatan pikiran pada keluar-
masuknya nafas.

 2. Petapa Siddharta ditinggal sendirian dengan hanya berlindung 
kepada sepuluh kesempurnaan kebajikan (Paramita).

 3. Dengan Cinta Kasih.
 4. Semangat, pantang menyerah, juga berusaha dengan keras.
 5. Putus asa, malas, tidak mau berusaha.

Uji  Pengetahuan Tengah Semester
Kunci Jawaban Uji Pengetahuan Tengah Semester
Jawab :

I. 1.    D.
 2.    C
 3.    B
 4.    A
 5.    D
 6.    A
 7.    B
 8.    C
 9. A
 10. C

II. 1. Metta, Karuna, Mudita dan Upeksha
 2. Kebenaran Mulia tentang dukkha , Kebenaran 

Mulia tentang sebab dukkha, Kebenaran 
Mulia tentang akhir dukkha, Kebenaran Mulia 
tentang jalan untuk mengakhiri dukkha.

 3. Manusia yang  masih memiliki sifat-sifat 
buruk dengan berbagai karakternya.

 4. Jawaban dari siswa
 5. Sikap yang dapat menjadi teladan diantara-

nya: ulet, tekun, sabar, pantang menyerah dll.
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Pelajaran 6
Pengertian Meditasi

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.3  Memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.
4.3  Melaksanakan meditasi pernafasan dan cinta kasih.
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Peta Konsep

Pengertian 
Meditasi

Mengenal Meditasi

Pekerjaan yang Memerlukan 
Konsentrasi Tinggi

Gangguan dan Rintangan 
Meditasi

Posisi Tubuh Dalam Bermeditasi

Manfaat Meditasi

  

5 ×  Pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang “Mengenal 
Meditasi” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diriketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Mengenal Meditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Mengenal 
Meditasi” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Mengenal	Meditasi”	dengan	bahasa	yang	jelas,	
logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Mengenal Meditasi”dengan bahasa yang jelas, logis, 
dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Mengenal Meditasi”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.

Pertemuan 1
Mengenal Meditasi
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B. Materi Bahan Kajian
1. Mengenal meditasi.
2. Permainan konsentrasi.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Mengenal Meditasi”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Mengenal Meditasi” dengan 
pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 6.1 sampai dengan 6.4 pada 

buku siswa tentang “Mengenal Meditasi”. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

“Mengenal	Meditasi”	untuk	mengidentifikasi	masalah	yang	
ingin diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
a) Apa yang dilakukan anak seperti gambar  6.1, sampai 6.4? 
b) Dimana kita bisa melakukan meditasi?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
a) Bedakan meditasi dan mengheningkan cipta?
b) Jelaskan tentang mengheningkan cipta?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Mengenal Meditasi”. Misalnya merumuskan pertanyaan 
dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”. 
Contoh.
a) Mengapa seseorang memerlukan meditasi?
b) Bagaimana cara bermeditasi yang benar?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai 
sumber untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan 
“Mengenal Meditasi” untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Meditasi”.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  6.1 sampai 6.4 serta sumber tertulis 
dan atau internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang “Mengenal Meditasi”untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Mengenal Meditasi”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Mengenal Meditasi”di depan kelas atau kelompok lain 
untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Meditasi”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Meditasi”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Melakukan “Permainan Konsentrasi” bersama siswa.
2) Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Mengenal Meditasi.”
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3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.

Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.

Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.

2. Tes Tertulis
Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa pada tema 
ajaran Buddha.

3. Penugasan (unjuk kerja)
Dilakukan pada kegiatan “Permainan Konsentrasi”

Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Meditasi adalah memusatkan pikiran pada satu objek.
2. Mengheningkan cipta, melafal namo omitofo berulang-ulang, 

konsentrasi.
3. Daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar?
4. Karena meditasi bisa membuat batin menjadi tenang.
5. Kapan saja sesuai dengan kebutuhan memiliki waktu yang 

senggang.
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Pertemuan 2
Pekerjaan yang Memerlukan 

Konsentrasi Tinggi

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang ”Pekerjaan yang 
Memerlukan Konsentrasi Tinggi” diwujudkan dalam semangat 
belajar, berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum 
dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang ”Pekerjaan yang 
Memerlukan Konsentrasi Tinggi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan ”Pekerjaan 
yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi” dengan bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 ”Pekerjaan	 yang	 Memerlukan	 Konsentrasi	
Tinggi” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis 

5. Menjelaskan ”Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi 
Tinggi”dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah ”Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.
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8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.

B. Materi Bahan Kajian
Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Pekerjaan yang Memerlukan 
Konsentrasi Tinggi”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Pekerjaan yang Memerlukan 
Konsentrasi	 Tinggi”	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-
langkah sebagai berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 6.5, sampai 6.10 pada buku 

siswa tentang “Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi 
Tinggi”.

2) Peserta didik mengisi lembar kerja siswa tentang “Pekerjaan 
yang	memerlukan	konsentrasi	tinggi”	untuk	mengidentifikasi	
masalah yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
a) Apakah pekerjaan pada gambar  6.5, sampai 6.10? 
b). Dimana kita bisa melakukan meditasi?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Tunjukkan contoh pekerjaan yang memerlukan dan tidak 
memerlukan kosentrasi tinggi?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi”. Misalnya 
merumuskan pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, 
urutkan, dan sebagainya”. Contoh.
a) Mengapa akibat seseorang jika bekerja tidak 

berkonsentrasi?
b) Bagaimana cara bermeditasi?
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c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Pekerjaan 
yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi” untuk menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Pekerjaan yang Memerlukan 
Konsentrasi Tinggi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  6.5 sampai 6.10 serta sumber tertulis 
dan atau internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang “Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi 
Tinggi”untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 
dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Pekerjaan yang Memerlukan 
Konsentrasi Tinggi”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi”di depan 
kelas atau kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.
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3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi 
Tinggi”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi 
Tinggi”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Melakukan “Permainan Konsentrasi Menuang Air ke Dalam 

Botol” bersama siswa.
2) Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Pekerjaan yang Memerlukan Konsentrasi Tinggi.”

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran;.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; Dalam pembelajaran ini, guru memberikan tugas 
“Kerjasama dengan orangtua untuk belajar menyanyikan 
lagu “Sang Buddha Sayang Padaku” buku siswa halaman 6.

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.
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f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup buku 
siswa halaman 6.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Test tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa “Ayo 

Mengamati” dan lembar kerja siswa “Ajaran Buddha”.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Melakukan kegiatan “Permainan konsentrasi menuang air ke 

dalam botol”.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

Gambar tentang jenis-jenis pekerjaan.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Peneliti, mekanik dan lain-lain.
2. Hasilnya bisa terbengkelai.
3. Agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
4. Baju menjadi rapi karena disetrika dengan penuh konsentrasi.
5. Karena dengan berkonsentrasi, pelajaran akan diingat dengan 

kuat.
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Pertemuan 3
Posisi Badan 

dalam Bermeditasi

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Posisi Badan Dalam 
Bermeditasi” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Posisi Badan Dalam 
Bermeditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Posisi 
Badan Dalam Bermeditasi” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 “Posisi	 Badan	 Dalam	 Bermeditasi”	 dengan	
bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Posisi Badan Dalam Bermeditasi” dengan bahasa 
yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.
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8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.

B. Materi Bahan Kajian
Posisi Badan Dalam Bermeditasi.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik;

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran;

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu “Posisi Badan Dalam 
Bermeditasi”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Posisi Badan Dalam Bermeditasi” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 6.11, sampai dengan 6.14 

pada buku siswa tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”. 
2) Peserta didik mengisi lembar kerja siswa tentang “Posisi 

Badan	Dalam	Bermeditasi”	untuk	mengidentifikasi	masalah	
yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.   
a) Sebutkan 4 macam posisi tubuh dalam bermeditasi? 
b) Kapan Buddha bermeditasi dengan cara berbaring?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Jelaskan cara melakukan meditasi dengan posisi  duduk?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Posisi Badan Dalam Bermeditasi”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
a) Mengapa meditasi dilakukan dengan cara berbaring?
b) Bagaimana cara meditasi berjalan?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
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untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Posisi 
Badan Dalam Bermeditasi” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  6.11 sampai 6.14 serta sumber tertulis 
dan atau internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi” 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dicatat 
sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”. 

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang “Posisi 
Badan Dalam Bermeditasi” di depan kelas atau kelompok lain 
untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Posisi Badan Dalam Bermeditasi”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
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f. Pembelajaran Pengayaan
Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Posisi Badan Dalam Bermeditasi”

3. Penutup 
1) Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

2) Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

3) Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

4) Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok.

5) Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

6) Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup. 

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa “Ayo 

Mengamati” dan lembar kerja siswa “Ajaran Buddha”.
3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

Gambar tentang jenis-jenis pekerjaan.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring.
2. Meditasi dengan memperhatikan gerak langkah kaki.
3. Meditasi bisa dilakukan dengan cara berdiri.
4. Badan tegak, kaki disilangkan, mata terpejam,  tangan dipangkuan.
5. Bermeditasi dengan posisi seperti Buddha parinibbana.
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Pertemuan 4
Rintangan  dan 

Gangguan Meditasi

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Rintangan dan 
Gangguan Meditasi” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa 
dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah 
belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Rintangan dan 
Gangguan Meditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Rintangan 
dan Gangguan Meditasi” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Mengenal	Meditasi”	dengan	bahasa	yang	jelas,	
logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Rintangan dan Gangguan Meditasi” dengan bahasa 
yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Rintangan dan Gangguan Meditasi”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
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9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 
latihan.

B. Materi Bahan Kajian
 “Rintangan dan Gangguan Meditasi”.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Rintangan dan Gangguan 
Meditasi”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Posisi Badan Dalam Bermeditasi” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati wacana pada buku siswa tentang 

“Rintangan dan Gangguan Meditasi”. 
2) Peserta didik mengisi lembar kerja siswa tentang “Rintangan 

dan	 Gangguan	 Meditasi”	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	
yang ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
a) Sebutkan 3 macam gangguan meditasi? 
b) Tuliskan 2 macam rintangan meditasi?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Bedakan antara gangguan meditasi dan rintangan meditasi?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Posisi Badan Dalam Bermeditasi”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
a) Mengapa ketika bermeditasi muncul perasaan malas?
b) Bagaimana cara melenyapkan rasa kantuk ketika 

bermeditasi?
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c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Rintangan 
dan Gangguan Meditasi” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Rintangan dan Gangguan Meditasi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati wacana serta sumber tertulis dan atau internet 
serta sumber lainnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang 
“Rintangan dan Gangguan Meditasi” untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Rintangan dan Gangguan 
Meditasi”. 

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Rintangan dan Gangguan Meditasi” di depan kelas atau 
kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Rintangan dan Gangguan Meditasi”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Rintangan dan Gangguan Meditasi”.
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5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Rintangan dan Gangguan Meditasi.”

3. Penutup 
a) guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b) guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c) guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d) guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok.

e) guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f) guru bersama peserta didik melakukan doa penutup. 

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa “Ayo 

Mengamati” dan lembar kerja siswa “Ajaran Buddha”.
3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

Gambar tentang jenis-jenis pekerjaan.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Keragu-raguan terhadap Buddha dan ajarannya.
2. Nasehat yang dianjurkan Buddha untuk mengusir kantuk adalah 

dengan konsentrasi penuh, menggosok telinga, membasuh muka, 
melihat bintang dilangit.

3. Dengan selalu kasih sayang terhadap semua mahluk
4. Karena mereka akan selalu memikirkan pekerjaan atau tugas-

tugas yang belum selesai.
5. Karena mereka yang sakit akan selalu memikirkan kesembuhan 

dan menahan rasa sakitnya.
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang ”Manfaat Meditasi” 
diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan 
meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang ”Manfaat Meditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan ”Manfaat 
Meditasi” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 ”Manfaat	Meditasi”	dengan	bahasa	yang	 jelas,	
logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan ”Manfaat Meditasi”dengan bahasa yang jelas, logis, 
dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang ”Manfaat Meditasi”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan percobaan manfaat konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah.

B. Materi Bahan Kajian
1. Manfaat Meditasi.

Pertemuan 5
Manfaat meditasi
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C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Manfaat Meditasi”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

materi sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi 
dengan mencermati buku siswa tentang ”Tahukah Kamu”. Setelah 
selesai dilanjutkan pada materi inti yaitu ”Manfaat Meditasi” dengan 
pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati wacana pada buku siswa tentang 

”Manfaat Meditasi”. 
2) Peserta didik mengisi lembar kerja siswa tentang ”Manfaat 

Meditasi”	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	 ingin	
diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.



Buku Guru Kelas VI SD216

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
”apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
Tuliskan 2 macam manfaat meditasi bagi siswa?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata ”jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Jelaskan manfaat meditasi bagi mereka yang sibuk?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
”Manfaat Meditasi”. Misalnya merumuskan pertanyaan 
dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”. 
Contoh.
Mengapa bermeditasi bermanfaat bagi mereka yang sedang 
sakit?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai 
sumber untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan 
”Manfaat Meditasi” untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Manfaat Meditasi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati wacana serta sumber tertulis dan atau internet 
serta sumber lainnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang 
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”Manfaat Meditasi” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang ”Manfaat Meditasi”. 

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
”Manfaat Meditasi” di depan kelas atau kelompok lain untuk 
mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3) Peserta didik bersama guru melakukan verivikasi hasil 
presentasi tentang ”Manfaat Meditasi”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang ”Rintangan dan Gangguan Meditasi”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Melakukan kegiatan percobaan
2) Menjawab latihan soal.
3) Mengerjakan soal-soal evaluasi.

g. Pembelajaran Remedial
”Manfaat Meditasi”
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3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok.

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup. 

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan ”Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa ”Ayo 

Mengamati” dan lembar kerja siswa ”Ajaran Buddha”.
 Dilakukan pada kegiatan mengerjakan soal-soal evaluasi.
3. Penugasan (unjuk kerja).

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a) Buku teks PAB kelas VI
b) Internet
c) Wacana Buddha-Dharma
d) Lingkungan Alam Sekitar
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2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

F. Penilaian Kemampuan Melakukan Percobaan. 
Nama Peserta Didik/Kelompok  : 
Kelas/Semester    : 

No. Tahapan Skor (1 – 5) *

1. Kemampuan peserta didik melengkapi peralatan 
percobaan

0-30

2. Kemampuan peserta didik di dalam langkah-
langkah melakukan percobaan

0-40

3. Hasil akhir percobaan 0-30

Total Skor 0-100

Catatan: *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 100, 
dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam 
mengintepretasikan teks bacaan maka semakin tinggi nilainya.

Renungkan isi syair Dhammapada.
Petunjuk Guru.
Gunakan pertanyaan pelacak berikut ini untuk mengungkap pesan 
dan makna renungan Dhammapada di atas.  

Pertanyaan Pelacak.
1. Siapa yang tahu arti renungan dalam Dhammapada tersebut? 

(Skor 2).
2. Apa arti menggali kubur pada renungan Dhammapada di atas? 

(Skor 2).
3. Mengapa kita tidak boleh berperilaku buruk? (Skor 3).
4. Bagaimana cara kamu menghadapi karma buruk yang sedang 

berbuah? (3).
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Jumlah Skor maksimal 10
Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Kunci Jawaban  Pendidikan Agama Buddha
Kelas VI
Pelajaran 5 
1. a
2. a
3. c
4. b
5. a
6. d
7. c
8. c
9. b
10. b
11. kecelakaan
12. menambah kecerdasan 
13. bertindak
14. buddha dan ajaran-Nya
15. mengantuk
16.  Agar  tidak tersedak
17. terhindar stres, menambah daya ingat, pikran tenang
18. kemarahan, keragu-raguan, kemalasan
19. sakit, sibuk belajar, tempat yang ramai, sibuk bekerja
20. berbaring, duduk, berdiri, berjalan
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•	 Jumlah Skor Maksimal PG + Isian singkat + Essay = 50
•	 Penilaian =  Jumlah Skor  ×  2
Interaksi  Peserta didik dengan Orang Tua dan Lingkungannya.

Petunjuk Penilaian.
Setiap peserta didik yang menuliskan Aspirasi di buku tugas dan 
ditandatangani orang tuanya diberikan skor 1. Skor ini dikumpulkan 
dan dihitung pada akhir semester.

Sumber Belajar
1. Buku teks PAB kelas VI.
2. Internet.
3. Wacana Buddha-Dharma.
4. Lingkungan Alam Sekitar.
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Pelajaran 7
Meditasi Pernafasan

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.3  Memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.
4.3  Melaksanakan meditasi pernafasan dan cinta kasih.
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Peta Konsep

Meditasi

Manfaat Meditasi 
Pernafasan 

Pengertian Meditasi 
Pernafasan

Cara Melakukan 
Meditasi Pernafasan

Meditasi dalam 
Agama Buddha

  

3 ×  Pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang ”Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa 
dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah 
belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diriketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang ”Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan ”Pentingnya 
Bernafas Bagi Kehidupan” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	”Pentingnya	Bernafas	Bagi	Kehidupan”	dengan	
bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan ”Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”dengan 
bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah ”Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

Pertemuan 1
Pentingnya Bernafas 

bagi Kehidupan
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8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.

B. Materi Bahan Kajian
 Pentingnya Bernafas bagi kehidupan.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu ”Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan 

materi sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi 
dengan mencermati buku siswa tentang ”Tahukah Kamu”. Setelah 
selesai dilanjutkan pada materi inti yaitu ”Pentingnya Bernafas Bagi 
Kehidupan”	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 melalui	 langkah-langkah	
sebagai berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 7.1 sampai dengan 7.2 dan 

menyimak pada buku siswa tentang “Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan”.

2) Peserta didik mengisi lembar pengamatan. 
3) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.

4) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
a) Apa yang dilakukan orang pada gambar 7.1 dan 7.2? 
b) Dimana kita bisa bernafas?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Pentingnya Bernafas Bagi 
Kehidupan”. Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan 
menggunakan kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, 
dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.
Jelaskan bahwa bernafas merupakan berkah bagi kehidupan?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik 
agar merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural 
tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”. Misalnya 
merumuskan pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, 
urutkan, dan sebagainya”. Contoh.
a) Mengapa seseorang memerlukan nafas?
b) Bagaimana cara menjaga kesehatan nafas?
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c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Pentingnya 
Bernafas Bagi Kehidupan” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Meditasi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  6.1 sampai 6.4 serta sumber tertulis 
dan atau internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan” 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dicatat 
sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Pentingnya Bernafas Bagi 
Kehidupan”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan” di depan kelas atau 
kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”.
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4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”.

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
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2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamat pada “Ayo 

mengamati” dan mengisi lembar kerja siswa pada tema ajaran 
Buddha.

3. Penugasan (unjuk kerja).

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain

2. Alat/Bahan
a. LCD
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Dengan memiliki nafas berarti mahluk hidup masih menikmati 

kehidupan.
2. Karena bernafas dianggap sebagai hal yang kurang berguna ketika 

kita sehat.
3. Merawat organ-organnya dan memperhatikannya.
4. Karena bernafas melalui berbagai organ penafasan
5. Olahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, meng-

hindari asap rokok dll.
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Pertemuan 2
Berlatih Meditasi Pernafasan

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang ”Berlatih Meditasi 
Pernafasan” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang ”Berlatih Meditasi 
Pernafasan”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan ”Berlatih 
Meditasi Pernafasan” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 ”Berlatih	Meditasi	Pernafasan”	dengan	bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan ”Berlatih Meditasi Pernafasan”dengan bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah ”Berlatih Meditasi Pernafasan”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 
latihan.
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B. Materi Bahan Kajian
 ”Berlatih Meditasi Pernafasan”.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu ”Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang ”Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu ”Berlatih Meditasi Pernafasan” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik menyimak pada buku siswa tentang ”Berlatih 

Meditasi Pernafasan”.
2) Peserta didik mengisi lembar pengamatan. 
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3) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.

4) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
a.) Apa yang diperhatikan ketika berlatih meditasi 

pernafasan? 
b) Kapankah kita bisa berlatih meditasi perbafasan?

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang ”Berlatih Meditasi 
Pernafasan”. Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan 
menggunakan kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, 
dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.
Tunjukan organ tubuh yang amati pada meditasi pernafasan?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
”Berlatih Meditasi Pernafasan”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
Bagaimana cara melakukan meditasi pernafasan?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Berlatih 
Meditasi Pernafasan” untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Berlatih Meditasi Pernafasan”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber lainnya 
untuk mendapatkan kesimpulan tentang “Berlatih Meditasi 
Pernafasan” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Berlatih Meditasi Pernafasan”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Berlatih Meditasi Pernafasan” di depan kelas atau kelompok 
lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Berlatih Meditasi Pernafasan”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
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f. Pembelajaran Pengayaan
Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Berlatih Meditasi Pernafasan”.

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	 pem-
belajaran;

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamat pada “Ayo 

mengamati” dan mengisi lembar kerja siswa pada tema ajaran 
Buddha.

3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Sejak masih berusia tujuh tahun.
2. Karena setiap orang memiliki nafas dan tinggal melakukannya
3. Rahula dianjurkan untuk memperhatikan nafas dengan sungguh-

sungguh. Jika bernafas panjang ia harus sadar bahwa ia sedang 
bernafas panjang begitu juga sebaliknya.

4. Caranya dengan memperhatikan keluar masuk nafas yang 
berlangsung normal, tidak dibuat-buat.

5. Nafas masuk dihitung satu, nafas keluar dihitung dua dan 
seterusnya, kemudian kembali ke satu lagi.
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Pertemuan 3
Manfaat Meditasi 

Pernafasan

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Manfaat Meditasi 
Pernafasan” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Manfaat Meditasi 
Pernafasan”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan “Manfaat Meditasi 
Pernafasan” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Manfaat	Meditasi	Pernafasan”	dengan	bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Manfaat Meditasi Pernafasan” dengan bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orang tua di rumah.
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B. Materi Bahan Kajian
1. Pentingnya Bernafas.
2. Permainan Konsentrasi.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu “Pentingnya Bernafas 
Bagi Kehidupan”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Manfaat Meditasi Pernafasan” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik menyimak pada buku siswa tentang “Manfaat 

Meditasi Pernafasan”.
2) Peserta didik mengisi lembar pengamatan. 
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3) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.

4) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
Pada kisah apakah Siddharta mulai melatih meditasi 
pernafasan? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Manfaat Meditasi 
Pernafasan”. Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan 
menggunakan kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, 
dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.
Jelaskan manfaat meditasi pernafasan bagi mereka yang 
memiliki emosi tinggi?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Manfaat Meditasi Pernafasan” Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
Mengapa meditasi pernafasan bisa bermanfaat untuk 
mengetahui dirinya sendiri?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Pentingnya 
Bernafas Bagi Kehidupan” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Meditasi”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

mengamati gambar  6.1 sampai 6.4 serta sumber tertulis 
dan atau internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang “Pentingnya Bernafas Bagi Kehidupan” 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dicatat 
sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Manfaat Meditasi Pernafasan” di depan kelas atau kelompok 
lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Menjawab latihan soal.
2) Membuat kerajinan tangan.
3) Mengerjakan soal-soal evaluasi.
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g. Pembelajaran Remedial
“Manfaat Meditasi Pernafasan”

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; dan

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup. 

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamatan pada “Ayo 

mengamati” dan mengisi lembar kerja siswa pada tema ajaran 
Buddha.

 Dilakukan pada kegiatan mengerjakan soal-soal evaluasi.
3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kecakapan Hidup

Berkonsentrasi membuat selipan buku.
Sesungguhnya apa aja bisa dijadikan pembatas buku, mulai dari 

kartu pos, foto, kwitansi, struk toko, kartu pemilu, KTP, kartu nama 
sampai daun kering juga bisa. Fungsi selipan buku supaya halaman 
buku tetep mulus tanpa bekas lipatan di ujung. Fungsi lainya adalah 
sebagai penanda halaman . Yuk, kita membuat selipan buku sendiri!

Alat dan bahan:
1. Benang woll.
2. Pensil warna atau spidol kecil.
3. Kertas karton ukuran 15 × 7 cm.
4. Pelubang kertas.

Cara membuat:
1. Tuliskan doa meditasi di karton.
2. Tulisan ditulis seindah mungkin.
3. Percantik dengan spidol atau pensil warna. 
4. Lubangi bagian ujung dengan pelubang kertas
5. Ikatkan benang woll pada bagian yang dilubang.
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Rubrik Penilaian

No Aspek Pengamatan
Skor

1 2 3 4 5

1 Kelengkapan Alat

2 Proses Pembuatan

3 Ketelitian Mengerjakan

4 Pengaturan Komposisi Warna

5 Kerapihan hasil membuat peta

Jumlah Skor 5 sd 25

 Catatan: *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, 
dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam 
mengintepretasikan teks bacaan maka semakin tinggi nilainya.

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Refleksi dan Renungan
Refleksi

Tulislah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kamu miliki 
setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada pelajaran 7.

1. Pengetahuan baru yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
2. Keterampilan baru yang telah saya miliki?
 ....................................................................................................................
3. Perkembangan sikap yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
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Renungkan isi syair Dhammapada.
Petunjuk Guru.

Gunakan pertanyaan pelacak berikut ini untuk mengungkap 
pesan dan makna renungan Dhammapada di atas.  

Pertanyaan Pelacak.
1. Siapa yang tahu arti renungan dalam Dhammapada tersebut? 

(Skor 2).
2. Apa arti menggali kubur pada renungan Dhammapada di atas? 

(Skor 2).
3. Mengapa kita tidak boleh berperilaku buruk? (Skor 3).
4. Bagaimana cara kamu menghadapi karma buruk yang sedang 

berbuah? (3).

Jumlah Skor maksimal 10

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Evaluasi
Kunci Jawaban Pendidikan Agama Buddha 
Kelas VI
Pelajaran 6.
1. c
2. a
3. b
4. d
5. d
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6. a
7. c
8. a
9. b
10. 4
11. duduk bersila, mata terpejam, pikiran memperhatikan keluar 

masuk nafas.
12. sejak masih kanak-kanak.
13. latihlah meditasi pernafasan dengan memperhatikan keluar 

masuk nafas.
14. mencapai ketenangan dan kebijaksanaan.
15. organ pernafasan menjadi segar. 

Interaksi  Peserta didik dengan Orang Tua dan 
Lingkungannya

Diskusikan dengan kedua orang tuamu, tentang meditasi 
pernafasan. Utarakan pendapatmu dan mintalah orang tuamu untuk 
menilai pendapatmu.

Aspirasi
 Orang yang memiiliki cinta kasih kepada semua mahluk 

mengembangkan pikiran baiknya.  Tulislah aspirasimu pada lembar 
kerja kemudian sampaikan kepada orang tuamu dan gurumu untuk 
ditanda tangani.

Saya akan berlatih di setiap saat, di setiap waktu untuk 
memperhatikan dan menjaga nafasku
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Petunjuk Penilaian:
Setiap peserta didik yang menuliskan Aspirasi di buku tugas dan 

ditanda tangani orang tuanya diberikan skor 1. Skor ini dikumpulkan 
dan dihitung pada akhir semester.

Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik dengan langkah-langkah:

1. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pembelajaran.

2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

3. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran.

4. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; 

5. guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya.

6. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

Sumber Belajar
Daftar Pustaka

Acharya Buddharakkhita. Terjemahan:Upa. Sasanasanto Seng 
Hansun; Metta & Mangala,	Yogyakarta:	Vidyāsenā	Production,	2013.

Asadhananda; Metta ; Bandung, Karaniya.
Rasyid, Teja S.M; Samadhi II Modul Program Penyetaraan D II; 

Jakarta, Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dan Universitas Terbuka; 
1993.

Angutara Nikaya.
Tim Penerjemah Vidyasena. (1997). Dhammapada Athakatha, 

Yogyakarta: Vidyasena, 1997.
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Pelajaran 8
Meditasi Cinta Kasih

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.3  Memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.
4.3  Melaksanakan meditasi pernafasan dan cinta kasih.
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Peta Konsep

Meditasi

Manfaat Meditasi  
Cinta Kasih 

Pengertian Meditasi 
Cinta Kasih

Cara Melakukan 
Meditasi Cinta 

Kasih

Meditasi dalam 
agama Buddha

  

3 ×  Pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Mengenal Meditasi 
Cinta Kasih” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Mengenal Meditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Mengenal 
Meditasi Cinta Kasih” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Mengenal	Meditasi	Cinta	Kasih”	dengan	bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”dengan bahasa 
yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.

Pertemuan 1
Mengenal Meditasi 

Cinta Kasih
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9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 
latihan.

B. Materi Bahan Kajian
 Mengenal meditasi cinta kasih.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Mengenal Meditasi Cinta Kasih” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 8.1 sampai dengan 8.3 pada 

buku siswa tentang mengenal meditasi. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan 

dan mengajukan pertanyaan faktual tentang “Mengenal 
Meditasi Cinta Kasih”. Guru dapat memotivasinya dengan 
menggunakan kata tanya “apa, siapa, kapan, di mana, 
sebutkan, dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.    
Apa yang dilakukan anak seperti gambar  8.1 sampai dengan 8.3? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Mengenal Meditasi 
Cinta Kasih”. Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan 
menggunakan kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, 
dan lain-lain”. Contoh pertanyaan:
Jelaskan mahluk-mahluk yang pantas menerima cinta kasih?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Mengenal Meditasi Cinta Kasih”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh:
Bagaimana mengembangkan cinta kasih?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Mengenal 
Meditasi Cinta Kasih” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.
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2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data 

dari mengamati gambar 8.1 sampai dengan 8.3 serta sumber 
tertulis dan atau internet serta sumber lainnya untuk 
mendapatkan kesimpulan tentang “Mengenal Meditasi Cinta 
Kasih”untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 
dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Mengenal Meditasi Cinta Kasih” di depan kelas atau 
kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Menjawab latihan soal.
2) Melakukan permainan operkan cinta.
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g. Pembelajaran Remedial
“Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamatan dan lembar 

kerja siswa pada tema ajaran Buddha.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Dilakukan pada kegiatan permainan operkan cinta.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar yang sesuai dengan meditasi cinta kasih.
b. DVD/VCD tentang kisah cinta kasih.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Mari Bermain
Operkan Cinta

Bahan-bahan  : Hati dari kertas

Cara bermain. 
1. Duduklah membentuk lingkaran bersama peserta didik.
2. Angkat selembar hati dari kertas dan katakan, “Aku menyayangi 

(sebut nama yang duduk disebelah kanan) karena...(katakan 
sesuatu yang menyenangkan mengenai dirinya).

3. Operkan hati tersebut kepadanya. Lakukan hal yang sama 
dan teruskan sampai semua peserta didik telah mengatakan 
sesuatu yang baik dan menyenangkan tentang teman-teman di 
sampingnya.

Contoh Rubrik Penilaian. 

Nama Peserta Didik/Kelompok  : 
Kelas/Semester    : 
No. Tahapan Skor (1 – 5) *

1. Kemampuan peserta didik bekerjasama 0-30

2. Kemampuan peserta didik mengikuti permainan 0-40

3. Kemampuan peserta didik mengutarakan 
pendapat

0-30

Total Skor 0-100
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Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Cinta kasih atau metta adalah rasa bersahabat, kehendak baik, 

kebajikan, kekerabatan, kerukunan, tanpa niat buruk dan tanpa 
kekerasan, mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan 
makhluk lain.

2. Sebelum kita memulai latihan meditasi, kita harus merenungkan 
akibat dari melakukan kejahatan, kebencian, dan berkah dari 
mempraktikkan cinta kasih.

3. Karena dengan hanya memiliki pikiran baik maka cinta kasih dan 
belas kasihan dalam batin kita dapat ditumbuhkembangkan.

4. Melakukan meditasi cinta kasih berarti menumbuhkan dalam diri 
melalui perenungan akan kebahagiaan makhluk hidup lain

5. Salah satu cara yaitu dengan mengucapkan kata-kata dalam pikiran 
“Semoga semua makhluk berbahagia, penuh kedamaian, bebas 
dari kebencian, kesukaran dan penderitaan…” dan seterusnya 
secara berulang-ulang.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 255

Pertemuan 2
Melatih Meditasi Cinta Kasih

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Melatih Meditasi 
Cinta Kasih” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diriketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Melatih Meditasi”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Melatih  
Meditasi Cinta Kasih” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Melatih	Meditasi	Cinta	Kasih”	dengan	bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Melatih  Meditasi Cinta Kasih”dengan bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Melatih  Meditasi Cinta Kasih”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.
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B. Materi Bahan Kajian
 Melatih  meditasi cinta kasih.

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Melatih Meditasi Cinta Kasih” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut:

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 8.1 sampai 8.3 pada buku 

siswa tentang mengenal meditasi. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan 

dan mengajukan pertanyaan faktual tentang “Melatih 
Meditasi Cinta Kasih”. Guru dapat memotivasinya dengan 
menggunakan kata tanya “apa, siapa, kapan, di mana, 
sebutkan, dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.    
Apa yang dilakukan para bhikkhu pada kisah “Lima ratus 
bhikkhu”? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Mengenal Meditasi 
Cinta Kasih”. Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan 
menggunakan kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, 
dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.
Jelaskan doa yang kita ucapkan ketika akan melakukan 
meditasi cinta kasih”?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Mengenal Meditasi Cinta Kasih”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
Bagaimana cara melakukan meditasi cinta kasih?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Mengenal 
Meditasi Cinta Kasih” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Meditasi Cinta Kasih”.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber lainnya 
untuk mendapatkan kesimpulan tentang “Melatih Meditasi 
Cinta Kasih”untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Melatih Meditasi Cinta Kasih”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya tentang 
“Melatih Meditasi Cinta Kasih” di depan kelas atau kelompok 
lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Melatih Meditasi Cinta Kasih”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Melatih Meditasi Cinta Kasih”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Bernyayi “Meditasi”.
2) Menjawab latihan soal.
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g. Pembelajaran Remedial
“Melatih Meditasi Cinta Kasih”.

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamatan dan lembar 

kerja siswa pada tema ajaran Buddha.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Melakukan kegiatan bernyayi.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar-gambar yang sesuai dengan meditasi cinta kasih.
b. DVD/VCD tentang kisah cinta kasih.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Mari Bermain
Contoh Rubrik Penilaian Kemampuan Bernyanyi 
Kriteria Penilaian. 

Pedoman penskoran bernyanyi.

No
Nama siswa

Aspek yang dinilai/skor
Skor/
nilai
( 60)

Suara/
vokal 
(20)

Intonasi 
/lirik 
(20)

Hafal 
syair (20)

1

2

3

4

5

Skor maksimum 60

Niai Akhir =  skor perolehan : skor maksimum × 100
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Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Duduk bersila, mata dipejamkan, ulangi kata “metta” beberapa 

kali dan pahami maknanya dalam batin.
2. Karena seseorang yang berada dalam keadaan bahagia tidak dapat 

menjadi marah.
3. Semoga saya terbebas dari permusuhan, bebas dari derita, bebas 

dari kesukaran; semoga saya hidup bahagia.
4. Kepada ayah dan ibu.
5. Kitab Visuddhimagga.
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Pertemuan 3
Manfaat Meditasi Cinta Kasih

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Manfaat Meditasi 
Cinta Kasih ” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Manfaat Meditasi 
Cinta Kasih ”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Manfaat 
Meditasi Cinta Kasih ” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi		“Manfaat	Meditasi	Cinta	Kasih	”	dengan	bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Manfaat Meditasi Cinta Kasih ” dengan bahasa 
yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Manfaat Meditasi Cinta Kasih ”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 
latihan.
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B. Materi Bahan Kajian
 Manfaat  Meditasi Cinta Kasih. 

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu mengenal meditasi.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Manfaat Meditasi Cinta Kasih ”  
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut:

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati kisah “Gajah Nalagiri” pada buku 

siswa tentang “Manfaat Meditasi Cinta Kasih ”. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati. 

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan 

dan mengajukan pertanyaan faktual tentang “Manfaat 
Meditasi Cinta Kasih ”. Guru dapat memotivasinya dengan 
menggunakan kata tanya “apa, siapa, kapan, di mana, 
sebutkan, dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.    
Apa yang dilakukan oleh Gajah nalagiri? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Manfaat Meditasi Cinta Kasih 
”Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Jelaskan manfaat meditasi cinta kasih bagi mereka yang suka 
marah-marah?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Manfaat Meditasi Cinta Kasih”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh.
Mengapa Buddha bisa menaklukan Gajah Nalagiri?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan ““Manfaat 
Meditasi Cinta Kasih” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Manfaat Meditasi Cinta Kasih ”.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber lainnya 
untuk mendapatkan kesimpulan tentang “Manfaat Meditasi 
Cinta Kasih ” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang “Manfaat Meditasi Cinta Kasih”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Manfaat Meditasi Pernafasan” di depan kelas atau kelompok 
lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Manfaat Meditasi Pernafasan”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Mengisi lembar kerja siswa tentang “Vihara Harimau”.
2) Mengisi teka-teki silang.
3) Menjawab latihan soal.
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g. Pembelajaran Remedial
“Mengenal Meditasi”

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 

28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa pada 

tema ajaran Buddha.
 Dilakukan pada kegiatan mengerjakan soal-soal evaluasi.
3. Penugasan (unjuk kerja)
 Dilakukan pada kegiatan mengisi teka-teki silang.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku 

guru.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.
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Kunci Teka-teki Silang

SPerhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai

Refleksi dan Renungan
Refleksi

Tulislah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kamu miliki 
setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada pelajaran 1.

1. Pengetahuan baru yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
2. Keterampilan baru yang telah saya miliki?
 ....................................................................................................................
3. Perkembangan sikap yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
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Petunjuk penilaian refleksi Petunjuk Guru:
Kegitan	 refleksi	 diri	 bagi	 peserta	 didik	 diutamakan	 untuk	

mengembangkan sikap percaya diri, sehingga rubrik penilaiannya 
sama dengan rubrik penilaan bermain di atas. Tetapi guru dapat 
mengembangkan dalam penialaian yang lain sesuai panduan penilaian 
pada panduan umum di buku ini.

Renungan
Renungkan isi syair Dhammapada berikut ini, kemudian tulislah 

pesan apa yang dapat kamu petik dari sabda Buddha tersebut! 

Kebencian tak akan pernah berakhir 
apabila dibalas dengan kebencian. 

Tetapi, kebencian akan berakhir bila 
dibalas dengan tidak membenci 

Inilah satu hukum abadi. 
(Dhammapada 5)

Petunjuk Guru
Gunakan pertanyaan pelacak berikut ini untuk mengungkap 

pesan dan makna renungan Dhammapada di atas.    

Pertanyaan Pelacak:
1. Siapa yang tahu arti renungan dalam Dhammapada tersebut? 

(Skor 2).
2. Apa arti menggali kubur pada renungan Dhammapada di atas? 

(Skor 2).
3. Mengapa kita tidak boleh berperilaku buruk? (Skor 3)
4. Bagaimana cara kamu menghadapi karma buruk yang sedang 

berbuah? (3).
Jumlah Skor maksimal 10.
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Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai

Evaluasi
Kunci Jawaban Pendidikan Agama Buddha 
Kelas VI
Pelajaran 8
1. a
2. a
3. c
4. a
5. b
6. d
7. d
8. a
9. a
10. c

11. Karena mereka diganggu mahluk halus.
12. Duduk dengan tenang, pikiran kita pancarkan kepada semua 

mahluk.
13. Semoga semua mahluk: terbebas dari kebencian, terbebas dari 

penderitaan batin , terbebas dari penderitaan jasmani ,  baik-baik 
saja dan bahagia. 

14. Tidur dengan tenang, terbebas mimpi buruk, dicintai semua 
mahluk, wajah berseri-seri, terlahir di alam bahagia. 

15. Seperti seorang ibu melindungi anak yang tunggal, demikianlah 
hendaknya terhadap semua mahluk, dipancarkan pikiran cinta 
kasih tanpa batas.
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Interaksi  Peserta didik dengan Orang Tua dan 
Lingkungannya

Petunjuk Bagi Guru
Buatlah tugas agar terjadi interaksi siswa/peserta didik dengan 
orang tuanya di rumah.

Melalui bantuan orang tuanya, siswa mampu menyebutkan dan 
paham tentang Meditasi Cita Kasih.

Hasil  yang diharapkan melalui kegiatan ini 
Peserta didik mampu memahami dan menerapkan meditasi cinta 
kasih, rasa ingin tahu yang dalam, melakukan kerja sama, mampu 
mengumpulkan data dan mengolah data atau informasi melalui 
kegiatan pengamatan.

Diskusikan dengan kedua orang tuamu, tentang 
Meditasi Cinta Kasih,utarakan pendapatmu dan 

mintalah orang tuamu untuk menilai pendapatmu.

Aspirasi
 Orang yang memiiliki cinta kasih kepada semua mahluk 

mengembangkan pikiran baiknya.  Tulislah aspirasimu pada lembar 
kerja kemudian sampaikan kepada orang tuamu dan gurumu untuk 
ditanda tangani.

Menyadari pentingnya cinta kasih kepada semua 
mahluk, dihadapan Buddha aku bertekad:

“Tidak menipu orang lain. Atau menghina siapa saja.

Jangan karena marah dan benci. Mengharapkan orang 
lain celaka,...”.
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Pelajaran 9
Pencapaian Alam Surga

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain.

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

Kompetensi Dasar
3.4   Memahami tujuan akhir umat Buddha.
4.4   Menyajikan pengetahuan konseptual tentang tujuan akhir umat 

Buddha.
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Peta Konsep

Surga

Mengenal Surga Cara Mencapai 
Surga

Surga dalam 
agama Buddha

2 ×  Pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat.
1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Mengenal dan 

Memahami Alam Surga ” diwujudkan dalam semangat belajar, 
berdoa dan melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan 
sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Mengenal dan 
Memahami Alam Surga ”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Mengenal 
dan Memahami Alam Surga ” dengan bahasa yang jelas, logis, 
dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 “Mengenal	 dan	 Memahami	 Alam	 Surga	 ”	
dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Mengenal dan Memahami Alam Surga ” dengan 
bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Mengenal dan Memahami Alam Surga ”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 

Pertemuan 1
Mengenal dan 

Memahami Alam Surga
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sistematis.
8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.

B. Materi Bahan Kajian
 Mengenal dan Memahami Alam Surga. 

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Mengenal dan Memahami Alam 
Surga ”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Mengenal dan Memahami Alam 
Surga	”	dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	
berikut.
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a. Mengamati
1) Peserta didik menyimak wacana “Kisah Surga dan Neraka” 

pada buku siswa tentang “Mengenal dan Memahami Alam 
Surga ”. 

2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain 
tentang “Mengenal dan Memahami Alam Surga ” untuk 
mengidentifikasi	masalah	yang	ingin	diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan 

dan mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal 
meditasi. Guru dapat memotivasinya dengan 
menggunakan kata tanya “apa, siapa, kapan, dimana, 
sebutkan, dan lain-lain”. Contoh pertanyaan.    

 Siapakah yang pernah mengunjungi alam surga? 
2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 

pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-
lain”. Contoh pertanyaan.

 Jelaskan surga yang sebenarnya pada “Kisah Surga dan 
Neraka”?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Mengenal dan Memahami Alam Surga”. Misalnya 
merumuskan pertanyaan dengan kata “bagaimana, 
mengapa, urutkan, dan sebagainya”. Contoh.

 Mengapa seseorang bisa terlahir di alam surga?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 
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mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Mengenal 
dan Memahami Alam Surga ”untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal dan Memahami Alam 
Surga ”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data 

dari berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber 
lainnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang “Mengenal 
dan Memahami Alam Surga ”untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Mengenal dan Memahami 
Alam Surga ”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Mengenal dan Memahami Alam Surga ”di depan kelas atau 
kelompok lain untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal dan Memahami Alam Surga ”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal dan Memahami Alam Surga ”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
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terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.
f. Pembelajaran Pengayaan

Menjawab latihan soal.

g. Pembelajaran Remedial
“Mengenal Meditasi”.

3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamatan dan lembar 

kerja siswa pada tema ajaran Buddha.
3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
 Gambar orang sedang bermeditasi atau mengheningkan cipta.

2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Mengajarkan abhidhamma selama musim hujan.
2. Sifat lemah lembut, kasih sayang dan suka memaafkan.
3. Alam surga yang masih berada di bumi.
4. Terlahir di surga masih bisa terlahir kembali, tetapi mencapai 

nibbana tidak akan terlahir kembali.
5. Surga Tusita.
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Pertemuan 2
Cara Mencapai  Alam Surga

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Cara Mencapai 
Alam Surga” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Cara Mencapai Alam 
Surga”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Cara 
Mencapai Alam Surga” dengan bahasa yang jelas, logis, dan 
sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	 “Cara	 Mencapai	 Alam	 Surga”	 dengan	 bahasa	
yang jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Cara Mencapai Alam Surga”dengan bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Cara Mencapai Alam Surga”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.
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B. Materi Bahan Kajian
1. Cara Mencapai Alam Surga. 
2. Permainan. 

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran.

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Cara Mencapai Alam Surga”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Cara Mencapai Alam Surga” 
dengan	pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 9.1,sampai 9.7 pada buku 

siswa tentang “Cara Mencapai Alam Surga”. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

mengenal	 meditasi	 untuk	 mengidentifikasi	 masalah	 yang	
ingin diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

 
b. Menanya

a) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 
mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan.    
Sebutkan 2 perbuatan yang bisa membuat seseorang terlahir 
kembali di alam surga? 

b) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang mengenal meditasi. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan.
Jelaskan perbuatan yang Pangeran Magga sehingga ia bisa 
terlahir kembali menjadi raja di Surga Tavatimsa?

c) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Cara Mencapai Alam Surga”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh:
Bagaimana cara seseorang mencapai alam Surga?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Cara 
Mencapai Alam Surga” untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Cara Mencapai Alam Surga”.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber lainnya 
untuk mendapatkan kesimpulan tentang ““Cara Mencapai 
Alam Surga””untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan dari 
peserta didik lain tentang ““Cara Mencapai Alam Surga””.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang “Cara 
Mencapai Alam Surga” di depan kelas atau kelompok lain 
untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Cara Mencapai Alam Surga”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Cara Mencapai Alam Surga”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Permainan “Peta Menuju Surga”.
2) Menjawab latihan soal evaluasi.

g. Pembelajaran Remedial
“Cara Mencapai Alam Surga.”
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3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran.

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok. 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya.

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa pada tema 

ajaran Buddha.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Dilakukan pada kegiatan “Permainan”.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan cipta.
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2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Mari Bermain
Peta menuju Surga

Peralatan : Karton manila, spidol, lem, gunting, pensil warna.
Cara bermain.
•	 Bagilah siswa ke dalam kelompok-kelompok
•	 Setiap kelompok harus menyelesaikan pertanyaan di pos 1 dan 2
•	 Pos 1 berisi 15 pertanyaan dan setiap pertanyaan bernilai 1 poin
•	 Pos 2 terdiri dari 5 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan bernilai 

2 poin.
•	 Ada 3 pilihan bantuan yang ditawarkan 

a.  Gudang Dharma berisi buku-buku referensi (hanya dapat 
digunakan sebanyak 2x).

b. Bertanya kepada orang sekitar (hanya dapat digunakan 
sebanyak 1x ).
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c.  Jawaban 50 % benar – 50% salah dari Guru ( hanya dapat 
digunakan sebanyak 1x ).

•	 Setelah menyelesaikan pertanyaan di pos 1, siswa diberi urutan peta 
menuju surga (berisi 7 perbuatan baik yang dilakukan Pangeran 
Magha).

•	 Setelah menyelesaikan pertanyaan di pos 2, siswa diberi kesempatan 
untuk menukarkan poin yang diperolehnya dengan peralatan 
yang tersedia (setiap peralatan mempunyai poin masing-masing, 
misalnya karton = 5 poin, spidol = 3 poin dst).

•	 Setelah mendapatkan peralatan, siswa ditugaskan membuat 
peta menuju surga dengan memasangkan 7 perbuatan baik yang 
dilakukan Pangeran Magha, kemudian dihias.

Sumber: http://ipgabi.blogspot.com/search/label/Kreativitas

Rubrik Penilaian

No Aspek Pengamatan
Skor

1 2 3 4 5

1 Kekompakan kelompok

2 Menjawab pertanyaan dengan benar

3 Jumlah Point yang dikumpulkan

4 Peralatan yang digunakan

5 Kerapihan hasil membuat peta

Jumlah Skor 5 sd 25

Catatan: *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, 
dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam 
mengintepretasikan teks bacaan maka semakin tinggi nilainya.

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai
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Refleksi dan Renungan
Refleksi

Tulislah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kamu miliki 
setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada pelajaran 1.

1. Pengetahuan baru yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
2. Keterampilan baru yang telah saya miliki?
 ....................................................................................................................
3. Perkembangan sikap yang saya miliki?
 ....................................................................................................................

Renungan
Renungkan isi syair Dhammapada berikut ini, kemudian tulislah 

pesan apa yang dapat kamu petik dari sabda Buddha tersebut! 

“Di dunia ini ia bergembira
Di dunia sana ia bergembira
Pelaku kebajikan bergembira di 
kedua dunia itu
Ia bergembira dan bersuka cita 
karena melihat perbuatannya 
sendiri yang bersih”. 
Dhammapada syair 16

Petunjuk Guru
Gunakan pertanyaan pelacak berikut ini untuk mengungkap 

pesan dan makna renungan Dhammapada 162.  
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Pertanyaan Pelacak:
1. Siapa yang tahu arti renungan dalam Dhammapada tersebut? 

(Skor 5).
2. Apakah keahlian yang ada pada renungan itu? ( Skor 1).
3. Apa makna orang bijaksana pada Dhammapada di atas? (Skor 2).
4. Mengapa kita harus mengendalikan diri? (Skor 5).
5. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? (7).

Jumlah Skor maksimal 20

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai

Evaluasi
Kunci Jawaban Pendidikan Agama Buddha 
Kelas VI
Pelajaran 9
1. a
2. c
3. a
4. d
5. a
6. a
7. c
8. c
9. c
10. a
11. Surga masih ada kelahiran kembali sedangkan nibbana tidak.
12. Surga adalah sikap memaafkan, lemah lembut, murah senyum  

dan neraka adalah kemarahan, ingin menyakiti.
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13. Merawat ibu dan ayahnya, menghormati anggota keluarga 
yang lebih tua, lemah lembut dan ramah di dalam percakapan, 
menghindari membicarakan keburukan orang lain, menghindari 
keserakahan, jujur, dapat mengatasi kemarahan.

14. Meminjamkan pensil, piket , mengasih makanan kepada teman.
15. Membantu  ibu, merawat binatang piaraan, merawat orang tua 

ketika sakit.

Jumlah Skor Maksimal PG + Essay = 30

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus.

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai

Interaksi  Peserta didik dengan Orang Tua dan 
Lingkungannya
Petunjuk Bagi Guru :
Buatlah tugas agar terjadi interaksi siswa/peserta didik dengan orang 
tuanya di rumah.

Melalui bantuan orang tuanya, siswa paham dan mampu memahami, 
bertindak, dan mempraktikkan  perbuatan baik dalam kehidupan 
sehari-hari, sebagai upaya merealisasikan surga dan Nibbana. 

Hasil  yang diharapkan melalui kegiatan ini 
Peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan perilaku baik 
dalam merealisasi kehidupan surga dan Nibbana, memiliki rasa ingin 
tahu yang dalam, melakukan kerja sama, mampu mengumpulkan 
data dan mengolah data atau informasi melalui kegiatan pengamatan.

Diskusikan dengan kedua orang tuamu, tentang Surga dan Nibbana. 
Utarakan pendapatmu dan mintalah orang tuamu untuk menilai 
pendapatmu.
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Diskusikan dengan kedua orang tuamu, tentang Surga dan Nibbana. 
Utarakan pendapatmu dan mintalah orang tuamu untuk menilai 
pendapatmu.

Aspirasi
 Orang yang memiiliki cinta kasih kepada semua mahluk 

mengembangkan pikiran baiknya.  Tulislah aspirasimu pada lembar 
kerja kemudian sampaikan kepada orang tuamu dan gurumu untuk 
ditanda tangani.

Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah:

1. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pembelajaran.

2. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran.

3. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran.

4. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya.

6. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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Pelajaran 10
Nibbana

Kompetensi Inti (KI)
KI 1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang mencerminkan. 

Kompetensi Dasar
3.4 Memahami  tujuan akhir umat Buddha.
4.4 Menyajikan fakta contoh orang yang berperilaku untuk mencapai 

tujuan akhir.
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Peta Konsep

Nibbana

Mengenal Nibbana   Jalan Menuju 
Nibbana

Nibbana  dalam 
Agama Buddha

  

2 ×  Pertemuan
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A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Mengenal Nibbana” 
diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan melakukan 
meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Mengenal Nibbana”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Mengenal 
Nibbana” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis

4.	 Mengidentifikasi	“Mengenal	Nibbana”	dengan	bahasa	yang	jelas,	
logis, dan sistematis 

5. Menjelaskan “Mengenal Nibbana”  dengan bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Mengenal Nibbana”

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Berinteraksi dengan orang tua di rumah dengan mengerjakan soal 
latihan.

Pertemuan 1
Mengenal Nibbana



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 295

B. Materi Bahan Kajian
 Mengenal Nibbana 

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik;

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran;

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Mengenal Nibbana”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Mengenal Nibbana” dengan 
pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik menyimak “Kisah Angulimala Thera” pada 

buku siswa tentang “Mengenal Nibbana”. 
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2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 
“Mengenal	Nibbana”	untuk	mengidentifikasi	masalah	yang	
ingin diketahui.

3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

b. Menanya
1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 

mengajukan pertanyaan faktual tentang “Mengenal Nibbana”. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, dimana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan:    
Sipakah orang yang menyadarkan Angulimala? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Mengenal Nibbana”. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan:
Jelaskan yang dimaksud nibbana dalam kisah”Angulimala 
Thera”?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik agar 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang 
“Mengenal Nibbana”. Misalnya merumuskan pertanyaan 
dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan sebagainya”. 
Contoh:
Mengapa Buddha berkeinginan menolong Angulimala yang 
kejam?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai 
sumber untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan 
“Mengenal Nibbana”  untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan.



Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 297

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Mengenal Nibbana”.

d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data dari 

berbagai  sumber tertulis dan atau internet serta sumber 
lainnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang  “Mengenal 
Nibbana” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dicatat sebelumnya .

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Mengenal Nibbana”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang 
“Mengenal Nibbana”  di depan kelas atau kelompok lain 
untuk mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Nibbana”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Mengenal Nibbana”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berabagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
Menjawab latihan soal
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g. Pembelajaran Remedial
“Mengenal Nibbana”.

3. Penutup 
a. guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran;

b. guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran;

c. guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran;

d. guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; 

e. guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; dan

f. guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar pengamatan siswa pada 

kegiatan “ayo mengamati” dan lembar kerja siswa pada tema 
ajaran Buddha.

3. Penugasan (unjuk kerja).
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E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar orang sedang bermeditasi maupun mengheningkan 
cipta.

b. DVD/VCD tentang melafal Omitofo dan lain-lain.

2. Alat/Bahan
a. LCD
b. Komputer/Laptop
c. Bahan lainnya yang relevan

Kunci Jawaban Latihan Soal
1. Karena Angulimala adalah manusia yang juga membutuhkan 

pertolongan dari Buddha sehingga bisa mencapai kesucian.
2. Hancurnya nafsu, hancurnya kebencian, hancurnya kebodohan.
3. Nibbana mendinginkan panasnya kegelapan batin dan meredakan 

nafsu keinginan.
4. Tidak.
5. Nibbana yang dicapai etika masih hidup.
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Mari Menyanyi

Pedoman penskoran bernyanyi:

No
No Aspek yang dinilai/skore

Skor/nilai
(60)

Nama siswa Suara/
vokal (20)

Intonasi 
/lirik 
(20)

Hafal 
syair 
(20)

1
2
3
4

Skor maksimum 60

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 100 = Nilai
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Pertemuan 2
Cara Mencapai Nibbana

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat.

1. Bersyukur atas kesempatan belajar tentang “Cara Mencapai 
Nibbana” diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa dan 
melakukan meditasi/duduk hening sebelum dan sesudah belajar.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, 
dan orang tua dalam mempelajari tentang “Cara Mencapai 
Nibbana”. 

3. Mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan “Cara 
Mencapai Nibbana” dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis.

4.	 Mengidentifikasi	“Cara	Mencapai	Nibbana”	dengan	bahasa	yang	
jelas, logis, dan sistematis. 

5. Menjelaskan “Cara Mencapai Nibbana”dengan bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis.

6. Menunjukkan perilaku terampil dalam hal mengamati, menanya, 
mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi saat belajar 
tentang kisah “Cara Mencapai Nibbana”.

7. Menuliskan cerita pengalaman pribadi berkaitan dengan topik 
pembelajaran dengan bahasa sendiri secara jelas, logis, dan 
sistematis.

8. Melakukan permainan konsentrasi.
9. Berinteraksi dengan orangtua di rumah dengan mengerjakan soal 

latihan.
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B. Materi Bahan Kajian
1. Mengenal meditasi.
2. Permainan Konsentrasi. 

C. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan  

a. Guru dan peserta didik berdoa dilanjutkan dengan duduk 
hening bersama dipimpin oleh seorang peserta didik;

b. Guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan dengan cara menyampaikan 
tujuan pembelajaran;

c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 
memahami cara meditasi pernafasan dan cinta kasih.

e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan 
yang akan dilakukan, yaitu “Cara Mencapai Nibbana”.

f. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dengan teknik penilaian 
pengamatan, tertulis dan unjuk kerja.

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan pembelajaran dalam tema ini akan menggunakan materi 

sesuai buku siswa. Terlebih dahulu bangkitkan motivasi dengan 
mencermati buku siswa tentang “Tahukah Kamu”. Setelah selesai 
dilanjutkan pada materi inti yaitu “Cara Mencapai Nibbana” dengan 
pendekatan	saintifik	melalui	langkah-langkah	sebagai	berikut.

a. Mengamati
1) Peserta didik mengamati gambar 6.1,sampai 6.4 pada buku 

siswa tentang mengenal meditasi. 
2) Peserta didik membaca buku siswa atau sumber lain tentang 

“Cara	Mencapai	Nibbana”	 untuk	mengidentifikasi	masalah	
yang ingin diketahui.
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3) Peserta didik mencatat hal-hal penting, dan hal-hal yang 
belum dimengerti dari hasil mengamati.

 
b. Menanya

1) Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan dan 
mengajukan pertanyaan faktual tentang mengenal meditasi. 
Guru dapat memotivasinya dengan menggunakan kata tanya 
“apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, dan lain-lain”. Contoh 
pertanyaan:    
Apakah yang dinikmati Buddha pada peristiwa tujuh minggu 
setelah penerangan sempurna? 

2) Guru memotivasi peserta didik merumuskan beberapa 
pertanyaan konseptual tentang “Cara Mencapai Nibbana”. 
Misalnya, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 
kata “jelaskan, uraikan, bedakan, tunjukkan, dan lain-lain”. 
Contoh pertanyaan:
Kelompokkan jenis perbuatan pada gambar 10.6 sampai 10.11 
yang termasuk kelompok sila?

3) Guru mengondisikan untuk mendorong peserta didik 
agar merumuskan pertanyaan-pertanyaan prosedural 
tentang “Cara Mencapai Nibbana”. Misalnya merumuskan 
pertanyaan dengan kata “bagaimana, mengapa, urutkan, dan 
sebagainya”. Contoh:
Bagaimana cara mencapai nibbana?

c. Mengumpulkan Data dan Informasi
1) Peserta didik mencari informasi selengkap mungkin melalui 

mengamati dan membaca buku/artikel dari berbagai sumber 
untuk mendapatkan data lanjutan terkait dengan “Cara 
Mencapai Nibbana” untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

2) Peserta didik mencari data dan informasi dengan membuat 
catatan penting tentang “Cara Mencapai Nibbana”.
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d. Mengalisis Data dan Informasi
1) Peserta didik mengolah informasi dan mencermati data 

dari berbagai sumber tertulis dan atau internet serta sumber 
lainnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang “Cara 
Mencapai Nibbana” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang telah dicatat sebelumnya.

2) Peserta didik mendiskusikan jawaban yang dikumpulkan 
dari peserta didik lain tentang “Cara Mencapai Nibbana”.

3) Peserta didik merumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil 
dari analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

e. Mengomunikasikan
1) Peserta didik mengomunikasikan hasil jawaban mereka 

dengan cara mempresentasikan atau menyampaikan hasil 
analisis dalam bentuk tulisan/bentuk lainnya  tentang “Cara 
Mencapai Nibbana” di depan kelas atau kelompok lain untuk 
mendapatkan tanggapan. 

2) Peserta didik menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan 
maupun tulisan dari hasil presentasi kepada guru dan peserta 
didik yang lain.

3)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 verifikasi	 hasil	
presentasi tentang “Cara Mencapai Nibbana”.

4)	 Peserta	 didik	 bersama	 guru	 melakukan	 konfirmasi	 hasil	
presentasi tentang “Cara Mencapai Nibbana”.

5) Peserta didik bersama-sama guru menyepakati kesimpulan 
terkait dengan berbagai permasalahan yang dikaji.

f. Pembelajaran Pengayaan
1) Melakukan Permainan.
2) Menjawab latihan soal evaluasi.

g. Pembelajaran Remedial
“Cara Mencapai Nibbana.”
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3. Penutup 
a. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok	 melakukan	 refleksi	 untuk	 mengevaluasi	
pembelajaran;

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran;

c. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran;

d. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; 

e. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya; dan

f. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.

D. Penilaian
1. Pengamatan sikap spiritual dan sosial.
 Dilakukan pada kegiatan “Ayo Mengamati”.
 Lihat format penilaian sikap pada buku guru halaman 26 dan 28.
2. Tes tertulis.
 Dilakukan pada kegiatan mengisi lembar kerja siswa pada tema 

ajaran Buddha.
3. Penugasan (unjuk kerja).
 Dilakukan pada kegiatan “Permainan Peta menuju Surga”.
 Lihat format penilaian unjuk kerja pada halaman 19 buku guru.

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

a. Gambar yang berhubungan dengan tema “Cara Mencapai 
Nibbana”.
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2. Alat/Bahan
a. LCD.
b. Komputer/Laptop.
c. Bahan lainnya yang relevan.

Mari Bermain
Kecakapan Hidup
Peta menuju Surga

Peralatan : Karton manila, spidol, lem, gunting, pensil warna.
Cara bermain.
•	 Bagilah siswa ke dalam kelompok-kelompok
•	 Setiap kelompok harus menyelesaikan pertanyaan di pos 1 dan 2
•	 Pos 1 berisi 15 pertanyaan dan setiap pertanyaan bernilai 1 poin
•	 Pos 2 terdiri dari 5 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan bernilai 

2 poin.
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•	 Ada 3 pilihan bantuan yang ditawarkan 
a.  Gudang Dharma berisi buku-buku referensi (hanya dapat 

digunakan sebanyak 2x).
b. Bertanya kepada orang sekitar (hanya dapat digunakan 

sebanyak 1x ).
c.  Jawaban 50 % benar – 50% salah dari Guru ( hanya dapat 

digunakan sebanyak 1x ).

•	 Setelah menyelesaikan pertanyaan di pos 1, siswa diberi urutan peta 
menuju surga (berisi 7 perbuatan baik yang dilakukan Pangeran 
Magha).

•	 Setelah menyelesaikan pertanyaan di pos 2, siswa diberi kesempatan 
untuk menukarkan poin yang diperolehnya dengan peralatan 
yang tersedia (setiap peralatan mempunyai poin masing-masing, 
misalnya karton = 5 poin, spidol = 3 poin dst).

•	 Setelah mendapatkan peralatan, siswa ditugaskan membuat 
peta menuju surga dengan memasangkan 7 perbuatan baik yang 
dilakukan Pangeran Magha, kemudian dihias.

Sumber: http://ipgabi.blogspot.com/search/label/Kreativitas

Jalan tengah beruas 8
•	 Pengertian	 benar:	 memiliki	 pengertian	 yang	 benar	 tentang	

keadaan hidup ini
•	 Pikiran	 benar:	memiliki	 pikiran	 tidak	membenci,	 tidak	 serakah,	

dan tidak bodoh
•	 Ucapan	 benar:	 menghindari	 ucapan	 yang	 menimbulkan	 rasa	

benci, dendam, irihati, perkelahian
•	 Perbuatan	benar:	melakukan	perbuatan	yang	luhur,	bersusila	dan	

tidak merugikan makhluk lain
•	 Mata	 pencaharian	 benar:	memiliki	 pekerjaan	 yang	 sesuai,	 yang	

terhindar dari penipuan, kecurangan, ketidaksetiaan
•	 Daya	 upaya	 benar:	 berusaha	 memunculkan	 pikiran	 baik	 yang	

belum muncul, dan mengembangkan pikiran baik yang telah 
muncul; berusaha menstop pikiran buruk yang belum muncul 
dan menghentikan pikiran buruk yang telah muncul.
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•	 Perhatian	 benar:	 senantiasa	 memperhatikan	 gerak	 gerik	 dari	
pikiran, perasaan, badan jasmani serta kesadaran kita.

•	 Konsentrasi	benar:	pemusatan	pikiran	pada	satu	objek,	meditasi	
yang benar.

Sumber: http://ipgabi.blogspot.com/search/label/Kreativitas

Rubrik Penilaian

No Aspek Pengamatan
Skor

1 2 3 4 5

1 Kekompakan kelompok

2 Menjawab pertanyaan dengan benar

3 Jumlah Point yang dikumpulkan

4 Peralatan yang digunakan

5 Kerapihan hasil membuat peta

Jumlah Skor 5 sd 25

Catatan: *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, 
dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam 
mengintepretasikan tek bacaan maka semakin tinggi nilainya.

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus :

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai
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Refleksi dan Renungan
Refleksi.

Tulislah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kamu miliki 
setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada pelajaran 1.

1. Pengetahuan baru yang saya miliki?
 ....................................................................................................................
2. Keterampilan baru yang telah saya miliki?
 ....................................................................................................................
3. Perkembangan sikap yang saya miliki?
 ....................................................................................................................

Renungan.
Renungkan isi syair Dhammapada berikut ini, kemudian tulislah 

pesan apa yang dapat kamu petik dari sabda Buddha tersebut! 

“Apabila engkau berdiam 
diri bagaikan sebuah gong 
pecah, berarti engkau telah 
mencapai nibbana, sebab 
keinginan membalas dendam 
tak terdapat lagi dalam 
dirimu.”.Dhammapada 134

Petunjuk Guru:
Gunakan pertanyaan pelacak berikut ini untuk mengungkap 

pesan dan makna renungan Dhammapada di atas.  

Pertanyaan Pelacak:
1. Siapa yang tahu arti renungan dalam Dhammapada tersebut? 

(Skor 2).
2. Apa arti menggali kubur pada renungan Dhammapada di atas? 

(Skor 2)
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3. Mengapa kita tidak boleh berperilaku buruk? (Skor 3).
4. Bagaimna cara kamu menghadapi karma buruk yang sedang 

berbuah? (3).

Jumlah Skor maksimal 10

Pedoman Penilaian
Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus :

Skor yang diperoleh
Skor Maksimal

× 4 = Nilai

Evaluasi
Kunci Jawaban Pendidikan Agama Buddha 
Kelas VI
Pelajaran 10.

1. a
2. d
3. d
4. b
5. a
6. d
7. a
8. c
9. a
10. a
11.  Nibbana adalah “Hancurnya nafsu, hancurnya kebencian, 

hancurnya kebodohan:.”
12. Beliau mencapai nibbana dengan melenyapkan kebencian, keserakahan, 

dan kebodohan.
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13. Jalannya dengan melaksanakan jalan utama berunsur delapan.
14. Nibbana adalah sesuatu yang “tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak 

tercipta“.
15.  Saupadisesa nibbana: nibbana yang dicapai sewaktu masih hidup
 Anupadisesa nibbana: nibbana yang dicapai setelah meninggal 

dunia.

Interaksi  Peserta didik dengan Orang Tua dan 
Lingkungannya
Petunjuk Bagi Guru :
Buatlah tugas agar terjadi interaksi siswa/peserta didik dengan orang 
tuanya di rumah.

Melalui bantuan orang tuanya, siswa mampu memahami Nibbana.

Hasil  yang diharapkan melalui kegiatan ini :

Peserta didik mampu memahami dan mengetahui  tentang Nibbana,

Rasa ingin tahu yang dalam,

Melakukan kerja sama,

Mampu mengumpulkan data dan mengolah data atau informasi 
melalui kegiatan pengamatan.

Diskusikan dengan kedua orang tuamu, tentang Nibbana. 
Utarakan	 pendapatmu	 dan	 mintalah	 orang	 tuamu	 untuk	 menilai	
pendapatmu.
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Aspirasi
 Orang yang hendak mencapai nibbana ia harus tenang seimbang.  

Tulislah aspirasimu pada lembar kerja kemudian sampaikan kepada 
orang tuamu dan gurumu untuk ditanda tangani.

Bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, 
demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh 

celaan maupun pujian, Dhammapada syair 81.

Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru bersama-sama 

peserta didik, dengan langkah-langkah:

1. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok	melakukan	refleksi	untuk	mengevaluasi	pembelajaran;

2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin hasil 
pembelajaran;

3. Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran;

4. Guru bersama peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok; 

5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya; dan

6. Guru bersama peserta didik melakukan doa penutup.
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Glosarium
Dukkha :  Penderitaan

Triloka :  Tempat terlahirnya makluk hidup yang 
masih belum terlepas dari penderitaan

Punarbhava  :  proses kelahiran kembali

Bhagava  :  Buddha Gautama 

Sugata :  Buddha Gautama 

catari arya satyani  :  Empat Kebenaran Mulia

Kekayaan :  harta yang dimiliki

Dharma  :  Ajaran dari Buddha

Warisan :  Kekayaan yang diberikan

Paramita  :  kesempurnaan yang dilaksanakan oleh 
calon Buddha

Meditasi  :  pemusatan pikiran pada satu objek

Anapanasati  :  pemusatan pikiran pada keluar-masuknya 
nafas

League  :  salah satu jenis ukuran

Maha Brahma  :  Brahma yang agung

Sakka  :  raja para dewa

Mara  :  nafsu penggoda

Bhavana  :  pengembangan, yaitu pengembangan batin 
dalam melaksanakan pembersihannya

Samadhi :  pemusatan pikiran pada suatu obyek

Samatha Bhavana : merupakan pengembangan batin yang 
bertujuan untuk mencapai ketenangan

Meditasi :  mengheningkan cipta, untuk memusatkan 
pikiran kepada obyek yang dipilih.

/Anapanna
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Anapanasati :  perhatian murni atau selalu sadar tentang 
masuk dan keluarnya napas.

Meditasi cinta kasih :  meditasi dengan memancarkan cinta kasih 
kepada semua mahluk hidup dengan tanpa 
pilih kasih.

Surga :  Alam yang penuh kebahagiaan duniawi

Nibbana/Nirvana :  Istilah Pali “nibbana“ berasal dari kata ni dan 
vana. Ni merupakan partikel negatif, sedang 
vana berarti nafsu atau keinginan. “Disebut 
nibbana, karena terbebas dari nafsu yang 
disebut vana, keinginan“. Secara harfiah, 
nibbana berarti terbebas darikemelekatan. 
Nibbana dapat juga diartikan sebagai 
padamnya sifat-sifat serakah, benci dan 
bodoh.
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Nama Lengkap :  Hesti Sadtyadi
Telp. Kantor/HP :  081329666729
E-mail :  15hestisadtyadi@gmail.com
Akun Facebook :  -
Alamat Kantor : Jl. Kantil Bulusulur Wonogiri d.a. STAB N Raden 

Wijaya
Bidang Keahlian :  Evaluasi Pendidikan 

 Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. Pengawas Pendidikan Agama Buddha Tk. Sekolah Dasar
2. Dosen pada STAB N Raden Wijaya Wonogiri Jateng  

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3 :  Pasca Sarjana/ program studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan/Univ. Negeri 

Yogyakarta  (2009–2014)
2. S2 :  Pasca Sarjana/ program studi : Ilmu Manajemen/Universitas Airlangga Surabaya  

(2000–2002)
3. S1 :  Fakultas Ekonomi/Jurusan/Prodi: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/

Universitas Sebelas Maret Surakarta (1991–1996) 

 Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar Kelas 1 sampai dengan 6 Tahun 2010 

(Ber ISBN) Dicetak penerbit, dan untuk Kelas 1 dan 2 di terbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk)

2.  Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar Kelas 1 sampai dengan 6 Tahun 
2011 (Ber ISBN) Dicetak penerbit, dan untuk Kelas 1, 2 ,4,5 dan 6 diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk).

3. Buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi pekerti Kelas 6, tahun 2013, Penulis 
bersama-sama dengan Bapak Umarnatu. Buku ber ISBN di terbitkan oleh Puskurbuk/
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Buku Referensi (Ber ISBN) : Kompentensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama 
Buddha, diterbitkan oleh Penerbit “ Mega Utama Yogyakarta, Tahun  2015.

5. Hak Cipta : Penulisan Karya Tulis “  Intrumen Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar 
Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi, Tahun 2015.

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Pengembangan Instrumen Kinerja Guru Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan 

Fungsi. (Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Tahun 18 Nomor 2, 2014)
2. Pengembangan Instrumen Motivasional, Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru 

Pendidikan Agama Buddha (Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan, Vol 1 No. 
1 Tahun 2014, ISSN 2406-7601)

3. Pengembangan Model Asesmen Otentik Pada Pendidikan Agama Buddha di Sekolah 
Dasar dalam Rangka Peningkatan Kinerja Guru (Jurnal Agama Buddha dan Ilmu 
Pengetahuan, Vol 1 No. 1 Tahun 2014, ISSN 2406-7601).

4. Vihara dan komponennya Sebagai Mitra Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha 
Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa tengah (Tinjauan Evaluasi Terhadap Tiga 
Wilayah Pengabdian Kepada Masyarakat STAB N Raden Wijaya) (Jurnal Inferensi, 
Vol 9, No.1 Tahun 2015, ISSN No 1978-7332)

5. Refleksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tugas Guru Pendidikan Agama Buddha 

 Profil Penulis
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Melalui Pembina Agama (Guru Tidak Tetap) Di Wonogiri, Tahun 2012
6. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Buddha Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Bergama Buddha (Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama, 
Vol 1 No. 1 Tahun 2015,ISSN :2460-1144)

7. Refleksi Evaluatif Pemahaman dan Pemotivasian Siswa Dalam Mencapai Pendidikan 
Bermutu (Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama, Vol 1 No. 1 Tahun 2015,ISSN 
:2460-1144).

8. Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan 
Agama Buddha (Jurnal Dinika, Vol 13. No 1 Tahun 2015)

9. Evaluasi Reflektif Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Dasar  Dalam 
Pengembangan Karakter Bangsa (Nasionalisme) Tahun 2015

10. Dan lainnya, Laporan Penelitian.
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Nama Lengkap :  Umarnatu, S.Ag
Telp. Kantor/HP :  -
E-mail :  umar_natu@yahoo.co.id
Akun Facebook :  Umarnatu Pranoto Mudo
Alamat Kantor : SDN Kamal 03, Jl. Kampung Belakang RT 001/05, 

Kalideres, Jakarta Barat
Bidang Keahlian :  Pendidikan Agama Buddha 

 Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2006–2016: Guru Pend. Agama Buddha di SDN Kamal 03 Jakarta. 
2. 2006–2012: Guru Pend. Agama Buddha di SMK Yadika 3 Jakarta. 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
S1: Jurusan Pendidikan Agama Buddha dan IABN Buddhasasa Divjyarajya Jakarta,  
(2006–2008)

 Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada.

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada.
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 Profil Penelaah
Nama Lengkap :  Budi Utomo, S.Ag., M.A.
Telp. Kantor/HP :  0276-330835/ 082167382669  
E-mail :  ditthisampanno@gmail.com
Akun Facebook :  Boedi Oetomo dan Boedi Oetomo II
Alamat Kantor :  STIAB Smaratungga, Jl. Semarang-Solo, Km. 60, Ampel-Boyolali 

57352
Bidang Keahlian :  Pendidikan Agama Buddha

 Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2004–2016 :  Dosen Tetap di STIAB Smaratungga. 
2. 2011–2013 :  Ketua Program Studi Dharma Achariya 
3. 2013–2019 :  Ketua STIAB Smaratungga Boyolali 
4. 2013–Sekarang :  Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia 

(APTABI)
5. 2013–sekarang :  Deputy Secretary of International Association of Theravada 

Buddhist University (IATBU) 
6. 2015–Sekarang  :  EXCO Member International Association of Buddhist 

Universities (IABU). 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Faculty of Buddhism, Graduate School of Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Thailand (2012–sekarang dalam proses) 
2. S2: International Master of Art Program (IMAP) Graduate School of 

Mahaculalongkornrajavidyalaya University (2008–2012)
3. S1: Program Studi Dhama Achariya (Pendidikan Agama Buddha), Sekolah Tinggi 

Ilmu Agama Buddha (STIAB) Smaratungga, (2000–2004) 

 Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada

 Judul Penelitian yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti (BG,BS) Tingkat Dasar dan Menengah th. 
2013, 2014, 2015, 2016

Nama Lengkap :  Wiryanto, S.Ag., M.Pd.
Telp. Kantor/HP :  0761-61802, 0852-65-512-088, 0813-78-690690  
E-mail :  wir721110@gmail.com
Akun Facebook :  wiryantodp@yahoo.com
Alamat Kantor :  Jl. Arifin Achmad/Simpang Rambutan No.1. Pekanbaru-Riau.  

Bidang Keahlian :  Pendidikan Agama Buddha, Manajemen Pendidikan

 Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2005 – 2016 :  Pengawas Pendidikan Agama Buddha Tingkat Dasar, Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru-Riau. 
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 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ),  (2007–2012)
2. S1: Fakultas Dharmacariya (Keguruan) program studi Pendidikan Agama Buddha, 

Institut Ilmu Agama Buddha Smaratungga Jawa Tengah (1993–2000) (sekarang 
STIAB Smaratungga). 

 Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada

 Judul Penelitian yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada

Nama Lengkap :  Partono Nyanasuryanadi, M.Pd., M.Pd.B.
Telp. Kantor/HP :  0276-330835/08122822051
E-mail :  wir721110@gmail.com
Akun Facebook :  wiryantodp@yahoo.com
Alamat Kantor :  Jl. Arifin Achmad/Simpang Rambutan No.1. Pekanbaru-Riau.  

Bidang Keahlian :  Pendidikan Agama Buddha, Manajemen Pendidikan

 Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2000–2016 :  Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga di 

Boyolali. 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Fakultas Ilmu Pendidikan/Manajemen/Manajemen Kependidikan /Universitas 

Negeri Semarang  (tahun 2012–Belum Lulus)
2. S2: Fakultas Ilmu Pendidikan/Bimbingan Konseling/Bimbingan Konseling/

Universitas Negeri Semarang  (tahun 2002–lulus 2010)
3. S2: Prodi Pendidikan Agama Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha 
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