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BAB I  
PENDAHULUAN  

 

A.Latar Belakang  

Pedoman ini digunakan sebagai rujukan bagi Guru Pendidikan Agama 

Buddha dan Budi Pekerti jenjang pendidikan SMP. Perlunya 
dikembangkan Pedoman Guru karena memiliki peran yang amat penting 

sebagai landasan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti harus mampu menjadi rujukan 
utama (core values) dan menjiwai seluruh proses pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, ekonomi 
kreatif dan terlebih lagi membentuk  jiwa dan karakter bangsa bagi 

kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti harus menjadi rujukan utama  (core 
values)  dan perekat bangsa yang menjiwai seluruh proses pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, ekonomi 
kreatif, termasuk  pendidikan  karakter dalam menjawab dinamika 

tantangan globalisasi. Pendidikan agama di sekolah seharusnya 
memberikan warna bagi lulusan pendidikannya, khususnya dalam 
merespon segala tuntutan perubahan dan dapat dipandang sebagai acuan 

nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dan tidak semata hanya sebagai 
pelengkap. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi semakin efektif 

dan fungsional, mampu mengatasi kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan dan dapat menjadi sumber nilai spiritual bagi kesejahteraan 
masyarakat dan kemajuan bangsa. 

Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang merupakan bagian 
dari pendidikan menuntut guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi 

Pekerti untuk mampu mengubah pola pengajaran tradisional yang selama 
ini guru menjadi tokoh sentral dalam proses pembelajaran dan peserta 
didik menjadi objeknya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

memiliki ciri berlangsung secara aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 
menyenangkan.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  akan lebih 

bermakna dan  menarik jika dilakukan oleh  guru yang mempunyai 
kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, serta memiliki 

spiritual, dan  leadership yang baik. Selain itu, guru Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti harus mampu meningkatkan wawasannya 
dengan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan 

terkini dan  tetap membentengi dirinya dengan keimanan dan ketakwaan 
yang kuat.   

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pembelajaran guru 
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, maka diperlukan buku 
pedoman pelaksanaan pembelajaran guru Pendidikan Agama Buddha dan 

Budi Pekerti di sekolah.  Pedoman ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu acuan atau referensi bagi para pendidik dalam merencanakan, 

mengembangkan, dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai 
hasil pembelajaran guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti.  
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B. Tujuan  

Tujuan penyusunan pedoman guru ini adalah:   

1. Menjadi pedoman bagi para guru dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan menilai  proses pembelajaran Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti tingkat SMP;   

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Buddha dan  Budi Pekerti di jenjang SMP; dan  
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan 

Budi Pekerti di SMP sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.  

C. Ruang Lingkup Isi Panduan 

Ruang lingkup buku pedoman guru jenjang SMP ini meliputi beberapa 
aspek, antara lain:  

1. Urgensi mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 
sebagai perekat bangsa;   

2. Substansi dan karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha 
dan  Budi Pekerti;  

3. Pembelajaran dan penilaian Pendidikan Agama Buddha dan  

BudiPekerti; dan  
4. Pemetaan pembelajaran dan penilaian Pendidikan Agama Buddha dan 

Budi Pekerti.  

D. Sasaran Pengguna 

Sasaran yang akan dicapai pada pedoman ini adalah para guru 

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada jenjang SMP. Para guru 
Pendidikan Guru Agama Buddha dan Budi Pekerti diharapkan dapat 
melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan Agama Buddha dan 

pendekatan modern untuk mencapai sasaran pembelajaran. Karakteristik 
pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan 
memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang 
harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang 

kegiatan belajar dan pembelajaran.  
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BAB II 
KARAKTERISTIK PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA  

DAN BUDI PEKERTI 

 

A. Rasional  

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 
memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap dan 

kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Buddha. 
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  dilaksanakan pada semua 
jenjang pendidikan melalui kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidikan 

Agama Buddha dan Budi Pekerti berperan penting dalam 
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh 
keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta 

berakhlak mulia. 

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada satuan pendidikan SMP 

berperan sebagai perekat bangsa. Selain itu, Pendidikan Agama Buddha 
dan Budi Pekerti berperan dalam: (1) peningkatan keyakinan (saddha) 
terhadap Triratna; (2) pengamalan nilai-nilai dan  perilaku Buddhis (sila) 

dalam kehidupan sehari-hari; (3) pembentukan mental Buddhis (samadhi) 
peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial; dan (4) pengembangan 

intelektual (panna) peserta didik.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pendidikan Agama Buddha dan Budi 

Pekerti diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik, sehingga 
kesadaran tentang kesalingtergantungan, pluralisme, toleransi, persatuan 
dan kesatuan, kasih sayang, menjauhi sikap radikal, gotong royong, dan 

menghargai perbedaan terwujud. Hal inilah yang mendasari pentingnya 
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dibelajarkan pada jenjang 

SMP. 

B. Tujuan Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk meningkatkan keyakinan kepada 
Triratna  dan secara bertahap dapat mengatasi  penderitaan. Secara 
umum, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, 
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Buddha. Kemampuan 

tersebut merupakan dasar dalam mempelajari ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni.  

Secara khusus, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah 

bertujuan: 

1. Meningkatkan keyakinan, kemoralan, dan kebijaksanaan dalam diri 

peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, dan penghayatan 
terhadap kebenaran yang yang disampaikan Buddha dalam kitab suci 
Tripitaka; 

2. 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; 
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3. Menumbuhkembangkan karakter Buddhis melalui latihan, 
pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

dan pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama 
Buddha sehingga menjadi siswa Buddha yang terus berkembang 
keyakinan, kemoralan, dan kebijaksanaannya;  

4. 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;  

5. Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan 
keyakinan yang buddhistik dalam kehidupan sebagai warga 
masyarakat, warga negara, dan warga dunia.  

C. Ruang Lingkup Mata Pelajaran 

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 dan Budi Pekerti yang mencerminkan 

keutuhan ajaran agama Buddha dalam rangka mengembangkan potensi 
spiritual peserta didik. Di samping itu, agama Buddha  membelajarkan  

mengenai cara-cara memahami penderitaan dan mengakhirinya yang 
tercermin dalam empat kebenaran mulia (cattari ariya saccani) yang 
mencakup ajaran tentang cara-cara memahami:  

a. Hubungan manusia dengan Triratna;  

1) Melaksanakan kegiatan puja bakti dalam kehidupan sehari-hari;  

2) Membiasakan belajar seperti membaca kitab suci, buku-buku agama;  
3) Aktif dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan seperti peringatan 

Waisak, Asadha, Kathina, dan Magha Puja, dan lain-lain;  

4) Membiasakan membaca doa sebelum-sesudah belajar, makan 
minum, tidur, dan aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;  

1) Membiasakan menjaga kesehatan dan kebersihan diri seperti makan 
pada waktunya, tidak jajan sembarangan, dll;  

2) Membiasakan berpakaian sopan dan rapi, merapikan tempat tidur 
sendiri, menyapu kamar sendiri, mencuci baju dan piring sendiri;  

3) Membiasakan disiplin dan bertanggung jawab seperti bangun tepat 

waktu, menjaga ucapan, membawa sendiri keperluannya, 
berangkat/pulang sekolah dan bermain pada waktunya, tidak boros;  

4) Membiasakan diri berkemauan untuk berprestasi, dengan 
membiasakan membaca, belajar setiap hari, berinisiatif mengerjakan 
PR sendiri dengan benar;  

5) Membiasakan bersikap jujur seperti tidak berbohong, tidak 
mencontek, mengakui ketika melakukan kesalahan;  

6) Membatasi kegiatan yang kurang bermanfaat;  

7) Menjaga diri agar tidak terpengaruh atau terbujuk mengonsumsi 
makanan dan minuman terlarang; dan  



-5-  

 

8) Menjaga diri agar tidak terpengaruh mengakses, menyimpan dan 
menyebarkan  file atau folder pornografi/porno aksi dan kekerasan.  

c. Hubungan manusia dengan sesama manusia;  

1) Berperilaku hormat dan santun kepada orang tua misalnya 
menyampaikan sesuatu kepada orangtua dengan cara santun, 

meminta doa dan restu kepada orangtua, bersedia membantu 
orangtua, tidak banyak menuntut, membiasakan berkonsultasi 

ketika ada masalah;  
2) Berperilaku hormat dan santun kepada guru misalnya berbicara 

sopan, menyapa, meminta saran dan nasehat, meminta doa restu, 

membiasakan berkonsultasi ketika ada masalah;  
3) Berperilaku hormat dan santun kepada teman misalnya mengucap 

salam, menggunakan bahasa yang santun, tidak mengintimidasi, 

mampu menjaga sikap antara teman laki-laki dan perempuan. Selain 
itu, juga membantu yang membutuhkan pertolongan, saling 

pengertian dan berempati terhadap kehidupan teman,  menyayangi 
teman dengan tidak membeda-bedakan atas dasar ras, suku, 
budaya, gender, dan agama, tidak menyakiti fisik maupun psikis, 

selektif dalam memilih teman, minta izin jika meminjam, tidak 
mudah berkelahi, tidak mengganggu ketenangan, bekerjasama untuk 
mengerjakan tugas kelompok, menepati janji, memaafkan dan 

meminta maaf;  
4) Bergaul dengan sesama teman di lingkungan masyarakat misalnya 

menjadi bagian aktif dari kegiatan positif yang ada di lingkungan 
masyarakatnya.   

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan  lingkungan alam 

1) Membiasakan menjaga lingkungan sekitar misalnya di sekolah 
membersihkan  papan tulis, membersihkan kelas tidak mencoret-

coret di sembarang tempat, menyiram toilet setelah buang air, buang 
air kecil dan air besar pada tempatnya, tidak meludah di sembarang 
tempat, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas-

tugas piket untuk kerapihan kelas, kerjabakti, tidak membakar 
sampah sembarangan, menghemat penggunaan air dan listrik;  

2) Membiasakan peduli terhadap kelestarian lingkungan seperti 

menyayangi, melindungi, dan merawat hewan piaraan dengan baik, 
memelihara tumbuhan seperti menanam pohon pada tempatnya, 

memelihara tanaman dan mejaga dari kerusakan.  
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BAB III 
DESAIN PEMBELAJARAN  

 
 

Desain pembelajaran adalah proses perencanaan sistematik yang dilakukan 

sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
Desain pembalajaran juga sebagai proses sistematis yang dilakukan dengan 

menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembalajaran menjadi 
rancangan yang diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas 
pembelajaran. 

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 dan Budi Pekerti, (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 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.   

A. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang 
digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya 
kompetensi yang ditentukan.  

Setiap peserta didik memiliki cara dan gaya belajar yang berbeda-beda. 

Oleh sebab itu, untuk membelajarkan peserta didik agar tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dengan optimal diperlukan berbagai 

pendekatan pembelajaran. Dalam praktiknya guru harus ingat bahwa 
tidak ada pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi 
dan kondisi. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat harus 

memperhatikan kondisi peserta didik, hasil belajar yang hendak dicapai, 
sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru. 

Terdapat banyak pendekatan pembelajaran yang dikemukakan oleh para 
ahli, tetapi dalam pedoman ini tidak semua dibahas. Oleh karena itu, 
kreativitas dan inisiatif guru diperlukan untuk mengetahui dan 

menerapkan pendekatan tersebut sesuai kebutuhan. Beberapa 
pendekatan pembelajaran berikut dapat dipilih dan dijadikan alternatif. 
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1. Pendekatan saintifik 

Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan 

pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi 
proses pembelajaran mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

a. Mengamati 
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui membaca berbagai sumber 

yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam KD. Menyimak 
gambar-gambar atau media lain yang sesuai dengan materi 
pembelajaran dalam KD. 

b. Menanya  
Guru mendorong peserta didik untuk bertanyahal-hal yang kurang 
jelas/tidak dipahami untuk mendapatkan klarifikasi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dalam KD.  
c. Mengumpulkan Informasi  

Mencoba melakukan pengetahuan sementara yang telah dikuasai 
sesuai KD. Mengumpul data lanjutan terkait dengan materi dalam 
KD.  

d. Menalar/Mengasosiasi  
Menganalisis informasi yang terdapat dari sumber tertulis dan atau 
internet serta sumber lainnya untuk mendapatkan kesimpulan 

sesuai dengan materi pembelajaran dalam KD.  
e. Mengomunikasikan  

Menyampaikan hasil analisis dalam bentuk lisan dengan bahasa 
sederhana atau bentuk lain sesuai dengan materi pembelajaran 
dalam KD.  

2. Pendekatan pembelajaran dalam agama Buddha 

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh Buddha dijelaskan  

dalam Buddhanussati, bahwa Buddha adalah guru para dewa dan 
manusia (satta deva manussanang). Dengan demikian tidak diragukan 

lagi sesungguhnya Buddha Gotama adalah guru ideal bagi para Guru 
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti.  

Buddha membabarkan Dharma selama 45 tahun dengan mengunakan 

berbagai pendekatan mengajar untuk membimbing para siswaNya yang 
beragam latar belakang intelektual dan budaya. Berikut ini beberapa 
contoh pendekatan pembelajaran yang digunakan Buddha. 

a. Pendekatan bertahap (gradual approach)   
Pendekatan ini digunakan Buddha untuk menyampaikan ajaran 

kepada para pemula. Buddha menggunakan prinsip psikologis, hati-
hati, dan seksama dalam mempertimbangkan latar belakang para 
siswaNya. Ajaran-ajaran  yang mendasar  disampaikan kepada para 

siswa pemula sesuai dengan minat dan kecenderungan, kemudian 
semakin mendalam dengan berbagai langkah. Pendekatan sikap 

Buddha adalah “Aku tidak memelihara bahwa pencapaian tentang 
pengetahuan secara langsung bagi yang datang; sebaliknya, 
mengajar secara bertahap, praktik, dan pemahaman progresif” 

(M.I.479; S.II.28; A.I.50).  
b. Pendekatan adaptasi (approach of adaptation) 

Buddha mengadaptasikan praktik gagasan tradisional agar 
menyenangkan dan sesuai dengan karakter pendengarnya. Metode 
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tersebut dikenal sebagai upaya-kausalya, yaitu dengan bijaksana 
dalam mengubah orang (D.III.220).    

c. Pendekatan ilustratif (illustrative approach)   
Pendekatan ilustratif menggunakan analogi, kiasan, cerita 

perumpamaan (upama), yang dikemas dalam bentuk sajak indah, 
menarik dan efektif.  Buddha mengatakan, ‘Aku akan memberimu 

suatu analogi, dengan analogi membuat orang cerdas (vinnupurisa) 
memahami arti dari apa yang dikatakan (S.II.114; M.I.148), 
menggunakan kiasan dalam rangka pembelajaran menjadi jelas 

(M.I.155; III.275; It.114).   
d. Pendekatan analitis (analytical approach)  

Karakteristik paling utama yang ditemukan dalam teks kitab suci 
(canonical) adalah pengajaran analitis. Pendekatan analisis ini 

berhubungan dengan kasus pembelajaran untuk pengikut atau 
pendengar yang cerdas. Keseluruhan pengajaran Buddha diuraikan 
sebagai pandangan kritis, untuk dibuktikan dan direalisasi oleh 

yang cerdas (bijaksana), Buddha menghindarkan kritik yang tak 
berat sebelah dari para intelektual (D.I.161; M.I.400; A.II.56).  

e. Pendekatan eksperimen (experimental approach)  
Buddha tidak ingin penerima ajaranNya tanpa semangat percobaan 

kritis. Biasanya dihormati sebagai pragmatisme, rasionalisme, dan 
manfaat pragmatisme. Sistem filosofi hasil eksperimen yang 
ditemukan oleh Buddha dipandang dari sudut kesuksesan dan 

kegagalan dalam penelitian yang bersifat eksperimen untuk 
kebenaran, yang disintesiskan dengan prinsip ilmiah.   

Secara teknis dalam mengajar, Buddha selalu mengajar secara 

bertahap, menggunakan alasan/berdasar sebab, terdorong karena 
kasih, tidak bertujuan keuntungan pribadi, serta tidak merugikan 

orang lain dan diri sendiri (A.III.184). Penting juga diketahui seperti apa 
yang disampaikan oleh Lama Govinda bahwa Ajaran seorang guru 
bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulutnya, melainkan juga apa 

yang tetap tidak terkatakan. Dengan demikian seorang guru bukan 
sekedar pandai konsep tetapi jauh lebih penting adalah penerapan dari 

konsep tersebut. Sikap dan prilaku seorang guru itulah yang akan 
dipercaya dan diteladan (digugu lan ditiru) oleh peserta didik. 

Dalam mengatasi perbedaan pendapat dan tumbuhnya sikap sekterian, 

Buddha berpesan, jangan menyatakan apa yang tidak pernah 
dikatakan oleh Tathagata sebagai sabda Tathagata, jangan mengingkari 

apa yang telah disabdakan oleh Tathagata (A.I.59). Menguji, apakah 
sesuai dengan Sutta dan Vinaya (D.II.123-125). Mempelajari bersama, 

tidak mempertengkarkan, melainkan cermat membandingkan kalimat 
dan makna, demi kebaikan banyak orang (D.III.127). 

B. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah sistematik dan 
sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan 
tercapainya kompetensi yang ditentukan.  

Strategi pembelajaran dalam agama Buddha dilaksanakan melalui tiga 

tahap, yaitu tahapan belajar teoretis (pariyatti), pelaksanaan (patipatti), 
dan pencapaian hasil (pativedha). Setelah melalui tiga tahapan tersebut, 
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diharapkan peserta didik mampu hidup bersama di lingkungan keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. 

Untuk mengajar, Buddha memberi petunjuk kepada Ananda agar 
memenuhi lima hal, yaitu: mengajar secara bertahap, mengajar dengan 
alasan atau berdasar sebab yang mendahului sehingga dimengerti, 

mengajar terdorong karena cinta kasih, mengajar tidak bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi, mengajar tanpa merugikan diri sendiri 

ataupun orang lain (A.III.184). 

Buddha mengajarkan Dharma dengan pengetahuan tinggi yang dapat 
dipahami (abhinnaya-dhammadesana), bukan pengetahuan yang tidak 

dapat dipahami, memperlihatkan kebenaran supaya orang lain ikut 
memiliki pengetahuan dan berpandangan benar. Ia  mengajarkan Dharma 

dengan hubungan sebab akibat (sanidana-dhammadesana), bukan tanpa 
hubungan sebab akibat. Ia mengajarkan Dharma yang menakjubkan dan 
praktis meyakinkan (sappatihariya-dhammadesana). Karena alasan yang 

baik, kenapa Ia mengingatkan, karena alasan yang baik kenapa Ia 
memberi petunjuk (A.I.276).  

C. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh 

pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup 
antara lain ceramah, tanya-jawab, dan diskusi.  

Pembelajaran dilakukan kepada dan dengan pendekatan individu atau 

kelompok. Ceramah diberikan secara sistematis. Agar mudah diingat, 
penyampaian materi dapat diberi urutan nomor, dikelompokkan menurut 

tema dan berdasar jumlah butir uraian seperti yang ditemukan dalam 
Kitab Suci Anguttara-Nikaya. Buddha sering mengulang khotbah-Nya 
yang penting pada berbagai kesempatan. “Sering mengulang pelajaran 

membuahkan pengetahuan yang mendalam” (A.V.136). Selain narasi 
deskriptif dan analisis, Buddha banyak menyampaikan ajaran dalam 
bentuk cerita dan syair. Pengungkapan konsep mungkin menghadapi 

keterbatasan kata-kata, karena itu yang dipentingkan adalah menangkap 
maknanya. Selain memakai sinonim, berbagai perumpamaan, contoh-

contoh, visualisasi atau peragaan dipergunakan untuk memberi 
penjelasan. Buddha juga mengizinkan orang yang mempelajari ajaran-Nya 
untuk menggunakan bahasa masing-masing (Vin.II.139). Di akhir 

pembahasan dibuat kesimpulan yang singkat tetapi jelas. Teknik-teknik 
semacam ini memudahkan para umat untuk memahami dan menghafal 

apa yang telah diajarkan. Selain itu teori harus didukung oleh praktik 
atau latihan. 

Komunikasi yang baik akan membawa keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar. Untuk itu diperlukan tanya jawab dan dialog secara aktif. 
“Sering mendengarkan dan menanyakan membuahkan kebijaksanaan” 
(A.V.136). Diskusi dan debat merupakan cara yang efektif sepanjang tidak 

mengabaikan aspek manfaat. Buddha ahli dialog dan dialektika yang 
selalu membuat orang-orang tunduk di kala berdebat. Ia mesti mengatasi 

segala perbedaan dan pertentangan pandangan di zaman yang sedemikian 
kusut dan menjerat manusia bagai perangkap jaring. 

Para siswa mempelajari Dhamma melalui khotbah (sutta-sutta), syair 
(gatha), penjelasan (veyakarana), bait-bait (geyya), ungkapan kegembiraan 
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(udana), sabda-sabda (itivuttaka), kisah-kisah kelahiran (jataka), 
keajaiban-keajaiban (abbhutadhamma), dan jawaban-jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan (vedalla). Setelah mempelajari Dhamma, 
memeriksa makna dari ajaran-ajaran itu dengan bijaksana, memperoleh 

kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama (M.I.134). 

Agar memperoleh pengertian yang benar, diperlukan kesaksian dari orang 

yang lain dan pengamatan atau perenungan sendiri yang setepat-tepatnya 
secara bijaksana (M.I.294). Sikap subjektif seperti suka dan tidak suka 
(Sn.781), kecenderungan karena keinginan yang mengikat, kebencian, 

kegelapan batin dan ketakutan (A.II.18) merintangi seseorang untuk 
memahami kebenaran apa adanya.  

Buddha telah menunjukkan tiga metode mengajar, sebagai berikut: 

1. Beliau mengajar dengan ceramah agar mereka yang mendengar dapat 
mengetahui secara mendalam dan mengerti dengan benar apa yang 

pantas untuk diketahui dan dimengerti. 
2. Beliau mengajar dengan menggunakan contoh-contoh sehingga 

mereka yang mendengar dapat merenungkan dan melihat Dharma 
dengan benar (bagi diri mereka sendiri). 

3. Beliau mengajar dengan suatu cara yang luar biasa sehingga mereka 

yang mengikuti dan melaksanakan  Jalan (Dhamma) itu dapat 
memperoleh faedah-faedah (keuntungan) sesuai dengan praktik. 

Buddha telah menunjukkan lima cara  dalam mengajar agar mudah 
dipahami oleh pendengarnya, yaitu: 

1. Menerangkan langkah demi langkah dan secara runtut, tidak 

menyingkat bagian-bagian tertentu sehingga mengurangi artinya. 
2. Memberikan alasan-alasan yang sesuai sehingga peserta didik menjadi 

lebih mengerti. 
3. Memiliki cinta kasih di dalam hatinya serta mengharapkan peserta 

didik memperoleh manfaat pembelajaran. 

4. Tidak mengajar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dirinya 
sendiri. 

5. Tidak mengajar untuk menyerang orang lain, dengan kata lain tidak 

memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain (A.V.159). 

D. Rencana Pembelajaran (RPP) 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional 
pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan 
budaya. Berikut ini disajikan beberapa model pembelajaran. 

1. Pembelajaran kooperatif (cooperative 
learning)http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-

learning.html 
Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengontruksikan 
konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan 
pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota 

kelompok terdiri atas 4-5 orang, peserta didik heterogen (kemampuan, 
gender, karakter), ada kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung 

jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Prosedur 
pembelajaran koperatif adalah informasi, pengarahan strategi, 

http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-learning.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-learning.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-learning.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-learning.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/cooperative-learning.html
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membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil 
kelompok dan pelaporan.  

 

Sintaks  kegiatan pembelajaran kooperatif  

Fase  Indikator  Kegiatan Guru  

1  Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi peserta didik  

Menyampaikan tujuan pelajaran 
yang ingin dicapai dan memotivasi 
peserta didik belajar  

2  Menyajikan informasi  Menyajikan informasi kepada 

peserta didik dengan jalan 
demonstrasi atau  lewat bahan 
bacaan  

3  Mengorganisasikan 
peserta didik ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar  

Menjelaskan kepada peserta didik 
bagaimana cara-nya membentuk 
kelompok dan membantu kelompok 
agar melakukan transisi secara 
efisien  

4  Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar  

Membimbing kelompokkelompok 
belajat pa da saat mereka 
mengerjakan tugas  

5  Evaluasi  Mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau 
masing-masing kelompok 
mempresentasikan  
hasil kerjanya  

6  Memberikan penghargaan  Mencari cara untuk mengharga 
upaya atau hasil belajar individu 
maupun kelompok  

 
2. Pembelajaran langsung (direct 

learning)http://weblogask.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-
langsung-dl-direct.html 

Pengetahuan yang bersifat informal dan prosedural yang menjurus 
pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan 
cara pembelajaran langsung.  Prosedurnya adalah menyiapkan peserta 

didik, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, 
latihan mandiri, dan evaluasi.  Cara ini sering disebut dengan metode 
ceramah atau ekspositori (ceramah bervariasi).  

Sintaks kegiatan pembelajaran langsung  

Fase  Indikator  Peran Guru  

1  Menyampaikan tujuan 
dan mempersiapkan 
peserta didik  

Menjelaskan tujuan, materi 
prasyarat, memotivasi dan 
mempersiapkan peserta didik  

2  Mendemonstrasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan  

Mendemonstrasikan keterampilan 
atau menyajikan informasi tahap 
demi tahap  

http://weblogask.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-langsung-dl-direct.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-langsung-dl-direct.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-langsung-dl-direct.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-langsung-dl-direct.html
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3  Membimbing pelatihan  Memberikan latihan  
terbimbing  

4  Mengecek pemahaman  
dan memberikan umpan 
balik  

Mengecek kamampuan peserta didik 
dan memberi kan umpan balik  

5  Memberikan latihan dan 
penerapan konsep  

Mempersiapkan latihan untuk 
peserta didik dengan menerapkan 
konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari  

3. Pembelajaran berbasis masalah (problem based 
learning)http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-
learning-pbl.html 

Hakikat kehidupan adalah identik dengan masalah. Model 
pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk 
menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari 

kehidupan aktual peserta didik, untuk merangsang kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah 

suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokrasi, suasana nyaman 
dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Indikator model 
pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi (analisis), interprestasi, 

induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, 
generalisasi dan inkuiri.  

 Sintaks model pembelajaran berdasarkan masalah  

Fase  Indikator  Aktivitas/Kegiatan Guru  

1  Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistikyang diperlukan, 
pengajuan masalah, memotivasi  
peserta didik terlibat dalam aktivitas 
pemecahan masalah yang dipilihnya.  

2  Mengorganisasikan 
peserta didik untuk 
belajar  

Guru membantu siswa mendefenisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan masalah 
tersebut.  

3  Membimbing  
penyelidikan 
individual maupun 

kelompok  

Guru mendorong peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapat penjelasan pemecahan 
masalah.  

4  Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya  

Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menyiapkan karya 
yang sesuai seperti laporan, video, model 
dan membantu mereka untuk berbagai 
tugas dengan kelompoknya.  

5  Menganalisa dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah  

Guru membantu peserta didik 
melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dalam 
proses-proses yang mereka gunakan.  

4. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)   

http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-learning-pbl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-learning-pbl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-learning-pbl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-learning-pbl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/problem-based-learning-pbl.html


-13-  

 

Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang 
melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Proyek yang 

dikerjakan oleh peserta didik dapat berupa proyek perseorangan atau 
kelompok dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara 
kolaboratif, menghasilkan sebuah produk, yang hasilnya kemudian 

akan ditampilkan atau dipresentasikan. Pelaksanaan proyek dilakukan 
secara kolaboratif dan inovatif, unik, yang berfokus pada pemecahan 

masalah yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik. 
Pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari metoda 
instruksional yang berpusat pada peserta didik.  

5. Pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 
learning) 
Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 
menuntut peserta didik untuk mencari sendiri jawaban-jawaban dari 
masalah yang dipertanyakan, sehingga terbentuk suatu konsep dalam 

diri peserta didik tentang materi yang dipelajari.  

6.  Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 
learning)http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-
and-learning-ctl.html 
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan 

sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait 
dengan dunia nyata kehidupan peserta didik (daily life modeling), 
sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, 
motivasi belajar muncul, dunia pikiran peserta didik menjadi konkret 
dan suasana menjadi kondusif dan menyenangkan. Prinsip 

pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik melakukan 
dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat dan 

mengembangkan kemampuan sosialisasi.  

 

http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-and-learning-ctl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-and-learning-ctl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-and-learning-ctl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-and-learning-ctl.html
http://weblogask.blogspot.com/2012/03/contextual-teacing-and-learning-ctl.html
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BAB IV  

PENILAIAN 

Penilaian hasil belajar meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan 
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh 
pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian 

pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan 
aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang 

dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil 
belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. 

Keberhasilan  belajar dan latihan ditandai dengan pemahaman dan 

kecakapan (patisambhida) dalam hal: (1) memahami maksud dan tujuan, 
mampu menjelaskan atau menjabarkan secara rinci, dan mampu memper-

timbangkan akibat; (2) memahami intisari atau mampu meringkas, dan me-
neliti atau menunjukkan penyebab; (3) cakap memilih kata atau 
menggunakan bahasa yang tepat, yang mudah dimengerti dengan benar; (4) 

kelancaran dalam cara penerapan atau penyesuaian dan dengan bijaksana 
mampu menguasai persoalan yang timbul mendadak (A.II.160). 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan 
informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek 
pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah. 

Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan dengan berbagai teknik penilaian.   

Penilaian kompetensi sikap menggunakan teknik observasi, penilaian 
antarteman, dan penilaian diri; penilaian pengetahuan menggunakan 

bentuk tes tulis, tes lisan, dan penugasan; dan penilaian keterampilan 
menggunakan teknik kinerja, proyek, portofolio, dan produk. 

A. Penilaian Sikap 

1. Pengertian Penilaian Sikap 
Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan 

perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di 
dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan 

dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga 
berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui 
capaian dan membina perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap 

dalam KD dari KI-1 dan KI-2. 

Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknikobservasi oleh 

guru mata pelajaran (selama proses pembelajaran pada jam pelajaran), 
guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas (selama siswa di luar 
jam pelajaran) yang ditulis dalam buku jurnal (yang selanjutnya 

disebut jurnal), yang mencakup catatan anekdot (anecdotal record), 
catatan kejadian tertentu (incidental record), dan informasi lain yang 

valid dan relevan. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang 
dilihat langsung oleh guru, wali kelas, dan guru BK, tetapi juga 
informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai 

sumber. Selain itu, penilaian diri dan penilaian antarteman dapat 
dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter siswa, 

yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari 
hasil penilaian sikap oleh pendidik. 
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Penilaian sikap yang utama dilakukan oleh guru melalui observasi 
selama periode satu semester. Penanaman sikap diintegrasikan pada 

setiap pembelajaran KD dari KI-3 dan KI-4.  

Penilaian kompetensi sikap oleh guru mata pelajaran dilakukan 
melalui observasi perilaku siswa selama proses pembelajaran yang 

dapat diperkuat dengan penilaian diri dan penilaian antarteman. Nilai 
sikap dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan 

perilaku siswa. 

Dalam pelaksanaan penilaian sikap diasumsikan setiap siswa memiliki 
perilaku yang baik. Jika tidak dijumpai perilaku yang sangat baik atau 

kurang baik, maka nilai sikap siswa tersebut adalah baik dan sesuai 
dengan indikator yang diharapkan. Perilaku sangat baik atau kurang 
baik yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam 

jurnal.  

2. Teknik Penilaian Sikap 

Sebagaimana uraiandi atas, penilaian sikap dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran (selama 

proses pembelajaran pada jam pelajaran), guru bimbingan konseling 

(BK), dan wali kelas (selama siswa di luar jam pelajaran) yang ditulis 

dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru mata pelajaran 

dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan 

dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antarteman dilakukan 

oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil 

akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di 

dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

  

 

  

  

 

 
  

 

  
   

Gambar 4.1 Skema Penilaian Sikap 
 

a. Observasi 

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar 
observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi 

kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran, wali 
kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa 
yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku siswa 

yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang 
sangat baik dan/atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator 
dari sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap catatan memuat 

deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu dan tempat 
teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun 

berdasarkan waktu kejadian.  
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Apabila seorang siswa memiliki catatan sikap yang kurang baik, jika 
pada kesempatan lain siswa tersebut telah menunjukkan 

perkembangan sikap (menuju atau konsisten) baik pada aspek atau 
indikator sikap yang dimaksud, maka di dalam jurnal harus ditulis 
bahwa sikap siswa tersebut telah (menuju atau konsisten) baik atau 

bahkan sangat baik. Dengan demikian, untuk siswa yang punya 
catatan kurang baik, yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas pada 

sikap kurang baik dan sangat baik, tetapi juga setiap perkembangan 
sikap menuju sikap yang diharapkan. 

Berdasarkan kumpulan catatan tersebut guru membuat deskripsi 

penilaian sikap untuk satu semester. Berikut ini contoh lembar 
observasi selama satu semester (tabel 2.1). Sekolah dapat 
menggunakan lembar observasi dengan format lain, misalnya 

dengan menambahkan kolom saran tindak lanjut. 

 

Tabel 2.1  Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir 
Sikap 

1     

2     

3     

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
melaksanakan penilaian (mengikuti perkembangan) sikap dengan 
teknik observasi: 

1. Jurnal penilaian (perkembangan) sikap ditulis oleh guru mata 
pelajaran, selama periode satu semester; 

2. Bagi wali kelas, 1 (satu) jurnal digunakan untuk satu kelas yang 

menjadi tanggung-jawabnya; bagi guru mata pelajaran 1 (satu) 
jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. 

3. Perkembangan sikap sipritual dan sikap sosial siswa dapat 
dicatat dalam satu jurnal atau dalam 2 (dua) jurnal yang terpisah; 

4. Siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 

yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik 
secara alami (siswa-siswa yang menunjukkan sikap baik tidak 

harus dicatat dalam jurnal); 
5. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal 

tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 

hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-
butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu 

selama sikap tersebut ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya 
secara alami; 

6. Guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti mencatat 
(perkembangan) sikap siswa segera setelah mereka menyaksikan 
dan/atau memperoleh informasi terpercaya  mengenai perilaku 

siswa sangat baik/kurang baik secara alami dalam perilakunya; 
7. Apabila siswa tertentu pernah menunjukkan sikap kurang baik, 

ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang 
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baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus 
dicatat dalam jurnal;. 

8. Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap siswa dan 
menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah 

lebih lanjut; 

 

Tabel 2.2.Contoh Jurnal perkembangan Sikap Spiritual 

 

Nama Sekolah      : SMP ... 
Kelas/Semester    : VII/Semester I 
Tahun pelajaran   : ... 

 

No Waktu 
Nama  
Siswa  

Catatan Perilaku Butir Sikap 

1. 21/07/16 
 
 

Toil  Tidak mengikuti puja 
bakti yang 
diselenggarakan 
sekolah. 

Ketakwaan  

Bogel 
 

 Mengganggu teman 
yang sedang berdoa  
sebelum belajar.  

Ketakwaan 

2. 
4 

22/09/16 
 
 

Chandra 
 

 Mengajak temannya 
untuk berdoa 
sebelum 
pertandingan 
sepakbola di 
lapangan olahraga 
sekolah. 

Ketakwaan 

Andre  Mengingatkan teman 
beragama Islam 
untuk 
melaksanakan 
sholat Dzuhur di 
sekolah. 

Toleransi 
beragama 

3. 18/11/16 Dinda  Ikut membantu 
temannya untuk 
mempersiapkan 
perayaan 
keagamaan yang 
berbeda dengan 
agamanya di 
sekolah. 

Toleransi 
beragama 

4. 13/12/16 Rahula  Menjadi anggota 
panitia perayaan 
keagamaan di 
sekolah. 

Ketakwaan 

5. 23/12/16 Adhi  Mengajak temannya 
untuk berdoa 
sebelum praktik 
meditasi. 

Ketakwaan 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3. Contoh Jurnal perkembangan Sikap Sosial 
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Nama Sekolah      : SMP ... 
Kelas/Semester    : VII/Semester I 

Tahun pelajaran   : ... 
 

No Tanggal Nama Siswa  Catatan Perilaku Butir Sikap 

1. 12/07/16 Andreas Menolong orang 
lanjut usia/orang 
buta untuk 
menyeberang jalan di 
depan sekolah. 

Kepedulian 

2. 26/08/16 Bajul Berbohong ketika 
ditanya alasan tidak 
masuk sekolah.  

Kejujuran 

3. 25/09/16 Bodhi Menyerahkan 
dompet yang 
ditemukan di area 
sekolah kepada guru. 

Kejujuran 

4. 07/09/16 Dadu Tidak menyerahkan 
“surat izin tidak 
masuk sekolah” dari 
orangtuanya kepada 
guru. 

Tanggung 
jawab 

5. 25/10/16 Aini Terlambat mengikuti 
upacara di sekolah. 

Kedisiplinan 

6. 08/12/16 Bagu Mengajak teman 
untuk tidak masuk 
sekolah. 

Kedisiplinan 

7. 15/12/16 Dani Memungut sampah 
yang berserakan di 
halaman sekolah.  

Kebersihan 

8. 17/12/16 Dani Mengkoordinir 
teman-teman 
sekelasnya 
mengumpulkan 
bantuan untuk 
korban bencana 
alam. 

Kepedulian 

 

Contoh format tersebut dapat digunakan untuk guru mata pelajaran 

PAB dan Budi Pekerti.  

 

Apabila catatan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial 

dijadikan satu, perlu ditambahkan satu kolom keterangan di bagian 

paling kanan untuk menuliskan apakah perilaku tersebut sikap 

spiritual atau sikap sosial. Lihat Tabel 2.4 untuk contoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4.  Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

Nama Sekolah      : ... 
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Kelas/Semester     : VII/Semester I 
Tahun pelajaran    : ... 

 

No Waktu 
Nama  
Siswa  

Catatan 
Perilaku 

Butir Sikap Ket. 

1. 21/07/16 
 
 

Toil  Tidak 
mengikuti 
puja bakti 
yang 
diselenggara 
kan sekolah. 

Ketakwaan  

Spiritual 

Bogel 
 

 Mengganggu 
teman yang 
sedang berdoa  
sebelum 
belajar.  

Kepedulian 

Sosial 

2. 
4 

22/09/16 
 
 

Chandra 
 

 Mengajak 
temannya 
untuk berdoa 
sebelum 
pertandingan 
sepakbola di 
lapangan 
olahraga 
sekolah. 

Kedisiplinan Sosial 

Andre  Mengingatkan 
temannya 
untuk 
melaksanakan 
sholat Dzuhur 
di sekolah. 

Toleransi 
beragama 

Spiritual 

3. 18/11/16 Dinda  Ikut 
membantu 
temannya 
untuk 
mempersiap 
kan perayaan 
keagamaan 
yang berbeda 
dengan 
agamanya di 
sekolah. 

Toleransi 
beragama 

Spiritual 

4. 13/12/16 Rahula  Menjadi 
anggota 
panitia 
perayaan 
keagamaan di 
sekolah. 

Ketakwaan Spiritual 

5. 23/12/16 Adhi  Mengajak 
temannya 
untuk berdoa 
sebelum 
praktik 
meditasi. 

Kebersihan Sosial 
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b. Penilaian diri 

Penilaian diri  dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian 

terhadap diri sendiri (siswa) dengan mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa 

dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. 

Selain itu penilaian diri siswa juga dapat digunakan untuk 

menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan 

refleksi atau mawas diri. 

 

Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi 

BUTIR-BUTIR PERNYATAAN SIKAP POSITIF YANG DIHARAPKAN 

dengan kolom YA dan TIDAK atau dengan Likert Scale. Satu lembar 

penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap spiritual dan 

sikap sosial sekaligus. Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 menyajikan contoh 

lembar penilaian diri tersebut. 

 

Tabel 2.5. Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa  

Nama  : …………………………………. 

Kelas : …………………………………. 

Semester : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1.  Saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

  

2.  Saya sholat lima waktu tepat waktu.   

3.  Saya tidak mengganggu teman saya yang 

Bergama lain berdoa sesuai agamanya. 

  

4.  Saya berani mengakui kesalahan saya.   

5.  Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu.   

6.  Saya berani menerima resiko atas tindakan 

yang saya lakukan. 

  

7.  Saya mengembalikan barang yang  saya 

pinjam. 

  

8.  Saya meminta maaf jika saya melakukan 

kesalahan. 

  

9.  Saya melakukan praktikum sesuai dengan 

langkah yang ditetapkan. 

  

10.  Saya datang ke sekolah tepat waktu.   

.

.

. 

...   

 

Keterangan: Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan 

butir-butir sikap yang dinilai 

 

 

 

 

 

 

 



-21-  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.6.Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa (Likert Scale) 

Nama   : …………………………………. 

Kelas  : …………………………………. 

Semester : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 

(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan 

keadaan kalian yang sebenarnya. 

 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

    

2. Saya melakukan puja bakti setiap hari.     

3. Saya tidak mengganggu teman saya yang 

bergama lain saat berdoa sesuai 

agamanya. 

    

4. Saya berani mengakui kesalahan saya.     

5. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat 

waktu. 

    

6. Saya berani menerima resiko atas 

tindakan yang saya lakukan. 

    

7. Saya mengembalikan barang yang  saya 

pinjam. 

    

8. Saya meminta maaf jika saya melakukan 

kesalahan. 

    

9. Saya melakukan praktikum sesuai 

dengan langkah yang ditetapkan. 

    

10. Saya datang ke sekolah tepat waktu.     

... ...     

 

 

Hasil penilaian diri perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan 

fasilitasi terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang 

diharapkan. 

 

c. Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh 

seorang siswa (penilai) terhadap siswa yang lain terkait dengan 

sikap/perilaku siswa yang dinilai. Seperti penilaian diri, hasil penilaian 

antarteman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu 

penilaian antarteman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan 

beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. 

 

Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi 

butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom “Ya” 

dan “Tidak” atau dengan Likert Scale. Satu lembar penilaian diri dapat 

digunakan untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus. 

Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 menyajikan contoh lembar penilaian 

antarteman tersebut. 
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Tabel 2.7.Contoh Format Penilaian Antarteman 

 

Nama teman yang dinilai : …………………………………. 

Nama penilai   : …………………………………. 

Kelas    : …………………………………. 

Semester   : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai  

dengan keadaan kalian yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan 

butir-butir sikap yang dinilai. 

 

 

Tabel 2.8.Contoh Lembar Penilaian Antarteman (Likert Scale) 

Nama  : …………………………………. 

Kelas  : …………………………………. 

Semester : ………………………………….   

 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 

(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan 

teman kalian yang sebenarnya. 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 Teman saya selalu berdoa sebelum 

melakukan aktivitas. 

    

2 Teman saya mengikuti paja bakti yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

    

3 Teman saya tidak mengganggu teman 

saya yang bergama lain berdoa sesuai 

agamanya. 

    

4 Teman saya tidak menyontek dalam 

mengerjakan ujian/ulangan. 

    

5 Teman saya tidak melakukan plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain 

    

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

  

2 Teman saya melakukan puja bakti setiap hari.   

3 Teman saya tidak mengganggu teman yang 

bergama lain berdoa sesuai agamanya. 

  

4 Teman saya tidak mencontek dalam mengerjakan 

ujian/ulangan. 

  

5 Teman saya tidak melakukan plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap 

tugas. 

  

6 Teman saya mengemukakan perasaan terhadap 
sesuatu apa adanya. 

  

7 Teman saya melaporkan data atau informasi apa 

adanya. 

  

 ……..   

Jumlah   
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No Pernyataan 1 2 3 4 

tanpa menyebutkan sumber) dalam 

mengerjakan setiap tugas. 

6 Teman saya mengemukakan perasaan 
terhadap sesuatu apa adanya. 

    

7 Teman saya melaporkan data atau 

informasi apa adanya. 

    

 ...     

Jumlah     

 

Hasil penilaian antarteman perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan 

memberikan bantuan fasilitasi terhadap siswa yang belum 

menunjukkan sikap yang diharapkan. 

 

B. Penilaian Pengetahuan 

1. Pengertian Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, 
konseptual, maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat 
rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan 

berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai 
dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai 
dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah siswa 

telahmencapai ketuntasan belajar (mastery learning), juga untuk 
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan 

siswa dalam proses pembelajaran (diagnostic). Untuk itu, pemberian 
umpan balik (feedback) kepada siswa dan guru merupakan hal yang 
sangat penting, sehingga hasil penilaian dapat segera digunakan 

untuk perbaikan mutu pembelajaran. Hasil penilaian pengetahuan 
yang dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran dinyatakan 

dalam bentuk angka dengan rentang 0-100. 
 

2. Teknik Penilaian 

Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai 

dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik yang biasa digunakan 

antara lain tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Teknik-

teknik penilaian pengetahuan yang biasa digunakan disajikan dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 2.9. Teknik Peniaian Pengetahuan 

 

Teknik Bentuk Instrumen Tujuan 

Tes Tertulis Benar-Salah, 
Menjodohkan, Pilihan 
Ganda, 
Isian/Melengkapi, 
Uraian 

Mengetahui penguasaan 
pengetahuan siswa untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran dan/atau 
pengambilan nilai 

Tes Lisan Tanya jawab Mengecek pemahaman siswa 
untuk perbaikan proses 
pembelajaran 

Penugasan Tugas yang dilakukan 
secara individu maupun 
kelompok 

Memfasilitasi penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
selama proses pembelajaran) 
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atau mengetahui penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
pada akhir pembelajaran) 

Portofolio Sampel pekerjaan siswa 

terbaik yang diperoleh 

dari penugasan dan tes 

tertulis 

Sebagai (sebagian) bahan 

guru mendeskripsikan 

capaian pengetahuan di akhir 

semester 

 

a. Tes Tertulis 
Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disajikan secara tertulis 

berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. 

Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut: 

1) Menetapkan Tujuan Tes  

Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tujuan 

penilaian, apakah untuk keperluan mengetahui capaian 

pembelajaran ataukah untuk memperbaiki proses pembelajaran, 

atau untuk kedua-duanya. Tujuan ulangan harian berbeda dengan 

tujuan ulangan tengah semester (UTS), dan tujuan untuk ulangan 

akhir semester (UAS). Sementara ulangan harian biasanya 

diselenggarakan untuk mengetahui capaian pembelajaran ataukah 

untuk memperbaiki proses pembelajaran, UTS dan UAS umumnya 

untuk mengetahui capaian pembelajaran. 

2) Menyusun Kisi-kisi  

Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang 

akan ditulis yang meliputi antara lain KD yang akan diukur, materi, 

indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi disusun 

untuk memastikan butir-butir soal  mewakili apa yang seharusnya 

diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural dengan kecakapan berfikir tingkat rendah hingga tinggi 

akan terwakili secara memadai. 

3) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal  

4) Menyusun pedoman penskoran 
Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat 

disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian disediakan 

kunci/model jawaban dan rubrik. 

 
Berikut ini contoh kisi-kisi (Tabel 2.10.), soal dan pedoman 
penskorannnya (Tabel 2.11.). 

 

Tabel 2.10  Contoh Kisi-Kisi Tes Tertulis 

Nama Sekolah    :  SMP ... 

Kelas/Semester    :  VII/Semester I 

Tahun pelajaran   :  ... 

Mata Pelajaran : PAB dan Budi Pekerti 

 

No. Kompetensi Dasar Materi 
Indikator 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 Isi sesuai KD PAB     

    

    

    

    

 3.2 ...   PG  

 ...     
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Tabel 2.11.Contoh Pedoman Penskoran Soal Uraian 

 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1   

  

  

Skor Maksimum  

2   

Skor Maksimum  

...   

5   

Skor Maksimum  

Total Skor Maksimum   

 

100    
maksimumskor  total

perolehan skor total
  Nilai 

 
 

b. Tes Lisan  

Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara 

lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Selain 

bertujuan menegecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan 

pembelajaran, tes lisan dapat menumbuhkan sikap berani 

berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara 

efektif. Dengan demikian, tes lisan dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Tes lisan  juga dapat digunakan untuk 

melihat ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan dan 

motivasi siswa dalam belajar.   

 

Contoh pertanyaan pada tes lisan:  

(1) Jelaskan isi khotbah Pertama Buddha! 

(2) Menagapa Buddha enggan mengajarkan Dharma setelah 
pencapaian penerangan sempurna? 

(3) Bagaimana sikap lima petapa terhadap Buddha? 

 

c. Penugasan 

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur 

dan/atau memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan 

pengetahuan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat 

dilakukan setelah proses pembelajaran (assessment of learning). 

Sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan 

sebelum dan/atau selama proses pembelajaran (assessment for 

learning). Tugas dapat dikerjakan baik secara individu maupun 

kelompok sesuai karakteristik tugas yang diberikan.  

 

d. Portofolio 

Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang bersifat reflektif-integratif yang 

menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode 

tertentu. Ada beberapa tipe portofolio yaitu portofolio dokumentasi, 

portofolio proses, dan portofolio pameran. Guru dapat memilih tipe 

portofolio yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar 

dan/atau konteks mata pelajaran. Untuk SMP tipe portofolio yang 



-26-  

 

utama untuk penilaian pengetahuan adalah portofolio pameran, yaitu 

merupakan kumpulan sampel pekerjaan terbaik dari KD pada KI-3, 

terutama pekerjaan-pekerjaan dari tugas-tugas dan ulangan harian 

tertulis yang diberikan kepada siswa. 

Portofolio setiap siswa disimpan dalam suatu folder (map) dan diberi 

tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat disimpan dalam 

bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir suatu semester 

kumpulan sampel pekerjaan tersebut digunakan sebagai sebagian 

bahan untuk mendeskripsikan pencapaian pengetahuan secara 

deskriptif. Portofolio pengetahuan tidak diskor lagi dengan angka. 

Berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian portofolio untuk 

pengetahuan:  

1) Pekerjaan asli siswa; 
2) Pekerjaan yang dimasukkan dalam portofolio disepakati oleh siswa 

dan guru; 

3) Guru menjaga kerahasiaan portofolio; 
4) Guru dan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap dokumen 

portofolio; 

5) Pekerjaan yang dikumpulkan sesuai dengan KD. Setiap 
pembelajaran KD dari KI-3 berakhir, pekerjaan terbaik dari KD 

tersebut (bila ada) dimasukkan ke dalam portofolio. 

 

C. Penilaian Keterampilan 
1. Pengertian Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan 

untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks 
sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian 
keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain 

penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik 
penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan 
karakteristik KD pada KI-4.  

a. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja adalah penilaian untuk mengukur capaian 

pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan/atau hasil 

(produk). Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian 

kinerja adalah kualitas proses mengerjakan/melakukan suatu tugas 

atau kulaitas produknya atau kedua-duanya. Contoh keterampilan 

proses adalah keterampilan melakukan tugas/tindakan dengan 

menggunakan alat dan/atau bahan dengan prosedur kerja kerja 

tertentu, sementara produk adalah sesuatu (bisanya barang) yang 

dihasilkan dari penyelesaian sebuah tugas. 

Contoh penilaian kinerja yang menekankan aspek proses adalah 

berceramah, membaca paritta/mantra, dan menyanyikan lagu 

buddhis. Contoh penilaian kinerja yang mempertimbangkan baik 

proses maupun produk adalah membuat kartu ucapan, puisi, 

mewarnai, menggambar, dan membuat lambang-lambang buddhis. 

Langkah-langkah umum penilaian kinerja adalah: 

1. menyusun kisi-kisi; 
2. mengembangkan/menyusun tugas yang dilengkapi dengan 

langkah-langkah, bahan, dan alat; 
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3. menyusun rubrik penskoran dengan memperhatikan aspek-
aspek yang perlu dinilai; 

4. melaksanakan penilaian dengan mengamati siswa selama proses 
penyelesaian tugas dan/atau menilai produk akhirnya 
berdasarkan rubrik; 

5. mengolah hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut. 

 

b. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui 
kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui 
penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu tertentu. Penilaian 

proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD 
dalam satu atau beberapa mata pelajaran.Tugas tersebut berupa 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data,  
pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta 
pelaporan.  

Pada penilaian proyek setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu 
dipertimbangkan, yaitu:  

1) Pengelolaan  
Kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, dan 

mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. 

2) Relevansi 

 Topik, data, dan produk sesuai dengan KD. 

3) Keaslian 

Produk (misalnya laporan) yang dihasilkan siswa merupakan 

hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru 

berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa. 

4) Inovasi dan kreativitas 

Hasil proyek siswa terdapat unsur-unsur kebaruan dan 

menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya.   

 

c. Penilaian Portofolio 

Seperti pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk penilaian 

keterampilan  merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD 

pada KI-4. Portofolio setiap siswa disimpan dalam suatu folder (map) 

dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat 

disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir 

suatu semester kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai 

sebagian bahan untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan 

secara deskriptif. Portofolio keterampilan tidak diskor lagi dengan 

angka. 

Berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian keterampilan 
dengan portofolio:  
1) Karya asli siswa; 

2) Karya yang dimasukkan dalam portofolio disepakati oleh siswa 
dan guru; 

3) Guru menjaga kerahasiaan portofolio; 

4) Guru dan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap dokumen 
portofolio; 

5) Karya yang dikumpulkan sesuai dengan KD.  
6) Setiap pembelajaran KD dari KI-4 berakhir, karya terbaik dari 

KD tersebut (bila ada) dimasukkan ke dalam portofolio. 
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BAB V 
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

 

A. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  

Secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media yang 
dipergunakan oleh Buddha dalam proses pembelajaran adalah manusia, 
materi, simbul, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 
Dalam kontek ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 
media. Sejalan dengan perkembangan teknologi media pembalajaran 

berkembanga menjadi multimedia yang memadukan antara teks, grafis, 
animasi, audio, video. Berkembang menjadi multimedia interaktif yang 

sejalan dengan semangat Kurikulum 2013.  

Banyak contoh dalam Tripitaka maupun kitab komentar Buddha 
menggunakan media, baik secara langsung maupun dalam bentuk visual 

dan audio. Bhikkhu Culapanthaka merupakan salah satu contoh 
bagaimana pendekatan yang dilakukan Buddha dengan menggunakan 
media dalam pembelajaran. Buddha membawanya dan menyuruhnya 

duduk di depan Gandhakuti. Kemudian Beliau memberikan selembar kain 
bersih kepada Culapanthaka, dan menyuruhnya untuk duduk 

menghadap ke Timur dan menggosok-gosok kain itu. Pada waktu 
bersamaan, dia harus mengulang kata Rajoharanam, yang berarti 
membersihkan kekotoran (taking on impurity). Dalam waktu yang singkat 

mata batinnya terbuka, dan ia mencapai tingkat kesucian arahat, 
bersamaan dengan memiliki pandangan terang analitis (DhA.25). 

Buddha memungut beberapa lembar daun Simsapa dan membandingkan 
jumlah daun yang ada ditangan dengan daun yang ada di hutan Simsapa. 

Daun Simsapa yang ada di tangan mengandung makna ajaran Buddha 
yang telah dibabarkan sudah mampu  melenyapkan adanya dukkha 
karena ajaran itu tersebut berhubungan dengan tujuan, berhubungan 

dengan prinsip dari kehidupan suci, dan membawa pada pembebasan, 
pada pelepasan, pada penghentian, pada ketenangan, pada pengetahuan 

langsung, pada pencerahan, pada pelepasan (S.V.437). 

Pengetahuan manusia adalah segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh 
mata dan bentuk materi, telinga dan bunyi, hidung dan bau, lidah dan 

rasa, badan dan objek-objek sentuhan, pikiran dan objek-objek mental 
(S.IV.15). Untuk mendapatkan persepsi lewat indera yang sebaik-baiknya, 

berbagai media audio visual atau multi media akan sangat menolong. 
Selain itu suasana lingkungan belajar juga memberi pengaruh yang cukup 
besar.  

Berikut adalah beberapa contoh jenis media pembelajaran pendidikan 
agama Buddha dan budi Pekerti, di antaranya:  

 

 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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1. Media Visual.  
Bagan 31 alam kehidupan, skema Tripitaka, komik Jataka, komik 

Borobudur, komik Dhammapada, peta Jambudipa, peta Borobudur, 
gambar Buddha, gambar candi-candi Buddha, gambar tempat ibadah 
agama Buddha, simbol-simbol agama Buddha, cetiya, vihara, 

mahavihara, candi, rohaniwan, cara anjali, cara namaskara, cara 
pradaksina, mewarnai gambar tempat-tempat ibadah, dan lain-lain.  

 
2. Media Audio  

Radio, tape recorder, cd/kaset paritta, cd/kaset lagu-lagu Buddhis, dan 

sejenisnya.  
 

3. Medio Audio Visual  

Video/film Riwayat Hidup Buddha Gotama, video cara-cara 
menghormat dan lain-lain.  

Perlu diketahui bahwa media pembelajaran bukan satu-satunya penentu 
hasil http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/belajar. 
Keberhasilan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaranhttp://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-
pembelajaran/untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada (1) isi 
pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik penerima pesan. 

Oleh karena itu, dalam memilih dan menggunakan media, perlu 
diperhatikan ketiga faktor tersebut. Jika guru PAB dan Budi Pekerti 

mampu menyampaikan ketiga faktor tersebut mampu disampaikan dalam 
media pembelajaran, maka akan memberikan hasil yang maksimal.  

B. Sumber Belajar Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 
peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran, guru 
menetapkan sumber pembelajaran yang akan dipergunakan peserta didik 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Berdasarkan paparan dari Association for Education and Communication 
Technology (AECT), sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar, termasuk sistem 
pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan.  

Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat, tetapi juga 
mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas. Secara umum, ada enam sumber 
belajar, yakni:   

1. Pesan, adalah segala informasi dalam bentuk ide, fakta, dan data yang 
disampaikan.  

2. Alat, adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan.  
3. Bahan, adalah pernagkat lunak (software) yang berisi pesan-pesan.  

4. Lingkungan, adalah kondisiyang mendukung kegiatan belajar mengajar 
terjadi.  

5. Orang, adalah manusia yang berperan sebagai penyaji dan pengolah 
pesan, misalnya guru atau narasumber yang terlibat dalam proses 
pembelajaran.   

6. Teknik, adalah prosedur yang dipakai untuk meyajikan pesan.  

http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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Untuk memahami peranan media dan sumber belajar dalam proses 
pemerolehan pengalaman, Edgar Dale menggambarkannya dalam sebuah 

kerucut yang dikenal dengan sebutan “Kerucut pengalaman” (cone of 
experience), yang tampak pada gambar berikut:   

 

Pada gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Baca (10%), Dengar (20%), lihat gambar (30%).  
Pada tingkatan ini, penggambaran realitas secara langsung sebagai 

pengalaman yang pertama kalinya ditemukan. Pembelajar masih sebagai 
partisipan, sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit.  
 

2. Diskusi (50%) dan Presentasi (70%).  
Pada tingkatan ini, pembelajar sudah diberikan suatu bentuk 
permasalahan, sehingga pembelajar aktif berfikir tentang permasalahan 

tersebut. Pembelajar masih sebagai partisipan, karena masalah yang 
diberikan masih berupa permasalahan yang konkret.  

 
3. Bermain peran, bersimulasi, melakukan hal nyata (90%).  

Pada tingkatan ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat. Turun 

langsung dalam mengamati sebuah permasalahan. Sehingga tingkat 
pemahamannya pun lebih besar.  

 

 



-32-  

 

BAB VI 
GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

BUDDHA DAN BUDI PEKERTI DALAM 
PEMBELAJARAN ABAD 21  

A. Profil 

 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada abad 21 
membutuhkan guru yang mempunyai kompetensi paedagogik, 
kepribadian, sosial, profesional, spiritual. 

 
Seorang guru sebaiknya memiliki lima kualitas yaitu: ia adalah orang 

yang menguasai analisis logika; menguasai analisis hubungan sebab 
akibat; menguasai analisis tata bahasa; menguasai analisis segala 
sesuatu yang dapat dikenali; apa yang harus dilakukan oleh para 

pengikut, menjalani kehidupan suci, besar atau kecil, cakap dan aktif, 
berusaha meneliti persoalan; siap melakukan dan membuatnya 
terlaksana (A.III.113).  
 

B. Peran 

 
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan 

kualitas diri dan kemampuannya dalam kehidupannya sendiri maupun 
lingkungan. Tercapainya tujuan pendidikan tidak terlepaskan dari 
keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  Guru 

mempunyai peran meningkatkan kualitas pembelajaran dan menempati 
posisi yang secara strategis karena secara langsung terlibat dalam 
pembelajaran di kelas. Tugas guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan meliputi mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik.  

 
Peran guru pada abad 21 diharapkan memiliki kemampuan pedagogik 
dan mengenal peserta didik dalam karakteristiknya yang berbeda-beda 

dalam proses perkembangan, baik pemikiran, perkembangan sosial, 
emosional, dan moral. Peran ini ditunjukkan Buddha dalam mengajar 
kepada para siswa-Nya dengan penyajian yang berbeda sehingga  mereka 

mengakui, menyetujui, dan menerima dengan baik serta berdiam dalam 
kerukunan bagai susu dengan air memandang satu sama lain dengan 

tatapan ramah (Bahuvedanīya Sutta). 
 

Peran guru pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti memiliki 

tanggung jawab moral dalam masyarakat digital (abad 21) terkait dengan 
tuntutan kebutuhan pembelajar yang beragam. Guru memberikan akses 
sumber belajar digital dalam pembelajaran sesuai dengan 

etika/kesusilaan, memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi disertai 
kualitas keyakinan, keteladanan moral dan kecakapan.  
 

Guru harus menjadi teladan keyakinan, peradaban, dan tata susila 
dalam hubungannya sesama manusia. Brahmana Sonandanda memuji 

Buddha sebagai guru yang mempunyai kriteria kecakapan, ketampanan, 
menyenangkan, memiliki karisma dan, berpenampilan baik, memiliki 
perilaku sempurna, memiliki suara yang jernih dan pandai dalam 

berkotbah (Sonandanda sutta). Guru yang mempunyai kecakapan dan 
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kemampuan profesional  melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi.  

 

Kerangka ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak cukup 

hanya untuk meningkatkan  pengetahuan (melalui core subjects) saja, 

harus dilengkapi: berkemampuan kreatif–kritis, berkarakter kuat 

(bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif). Di samping itu 

didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan 

berkomunikasi. 

 

Guru dalam pembelajaran diharapkan kreatif dan inovasi, berfikir kritis 

menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Berkemampun 

memanfaatkan informasi, media and teknologi, melek informasi, melek 

media, melek TIK. Dalam kehidupan dan karir, fleksibel dan adaptif, 

berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan 

akuntabel, kepemimpinan, dan tanggung jawab. 

 

Perlunya mempersiapkan proses penilaian yang tidak hanya tes saja, 

tetapi dilengkapi dengan penilaian lain termasuk portofolio siswa. Di 

samping itu diperlukan dukungan lingkungan pendidikan yang memadai. 

Mendukung keseimbangan penilaian tes standar serta penilaian normatif 

dan sumatif. Menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan 

kinerja peserta didik. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, guru diharapkan mampu 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu pada empat pilar 
belajar yang dianjurkan oleh UNESCO. Hal tersebut selaras dengan 

semangat belajar dharma, yaitu: belajar teori akademis atau berkaitan 
dengan ajaran Buddha (pariyatti/learning to know, kemampuan, 
performansi), praktis dari apa yang secara akademis diajarkan dan 

diingat dengan  berusaha meletakkan ajaran ke dalam praktik (patipatti/ 
learning to do, praktik, pencapaian), dan akhirnya keterampilan dalam 

bentuk pencapaian/penetrasi, penguasaan, dan mewujudkan kebenaran 
(pativedha/learning to do), belajar hidup bersama (learning to live 
together). 
 
Proses pengembangan kultur sekolah dapat dilakukan melalui tiga 

tataran yaitu (1) pengembangan pada tataran spirit dan nilai-nilai; (2) 
pengembangan pada tataran teknis; dan (3) pengembangan pada tataran 

sosial. Budaya sekolah terwujud dalam aktivitas belajar yang melibatkan 
guru dan sumber lain. Peran guru dan sumber tersebut antara lain:  

 

1. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 
dengan guru mata pelajaran lain 

Pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah memiliki 

landasan yang kokoh baik secara normatif religius maupun 
konstitusional. Dengan demikian tidak ada alasan bagi sekolah untuk 

mengelak dari upaya tersebut. Apalagi di saat bangsa dilanda krisis 
multidimensional yang intinya terletak pada krisis akhlak/moral. Oleh 
karena itu, perlu dikembangkan berbagai strategi yang kondusif dan 

kontekstual dengan tetap mempertimbangkan secara cermat pluralitas 
dan multi budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.  
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Guru berperan penting dalam menjaga komunitas dan rasa saling 
menghormati antar guru pendidikan  agama Buddha dengan guru mata 

pelajaran lain.  Keteladanan Buddha tentang hubungan antarguru 
ditunjukkan dalam kisah Upali yang akan menjadi siswa Buddha 
dengan syarat agar Upali tetap memberikan penghormatan dan 

menyokong kepada guru yang lama (M.I.376). 

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti adalah usaha yang 

dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 
memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, dan peningkatan potensi spiritual sesuai ajaran 

Buddha dan menghargai keberagaman agama di sekolah. Dengan 
demikian agama Buddha memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya 
untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan 
bermutu.   

2. Peran Guru dengan Peserta Didik  

Seorang guru mendidik dan melatih peserta didik dengan baik sesuai 
dengan keahlian yang dimilikinya. Semua ilmu pengetahuan yang 

dikuasai diajarkan secara mendalam. Ia membuat peserta didik me-
nguasai semua pelajaran yang diberikan. Tidak hanya soal keilmuan 

saja yang diperhatikan, guru pun berkewajiban menjaga peserta didik 
dalam berbagai hal, sehingga murid memiliki perilaku yang terpuji 
sekaligus terjaga keselamatannya. Dengan demikian ia pantas 

membicarakan kebaikan peserta didik kepada orang-orang lain. Peserta 
didik selalu menghormati gurunya. melayani mereka, bertekad keras 
untuk belajar, menaruh perhatian sewaktu menerima pelajaran dari 

mereka dan memberi persembahan jasa kepadanya (D.III.189). 

Buddha sebagai guru menunjukkan jalan, dan setiap orang harus 

berusaha dan menempuh jalannya sendiri (Dh.276). Mengikuti apa yang 
ditunjukkan oleh Buddha, guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator 

yang mendorong peserta didik mengembangkan insiatif, ketimbang 
menggunakan otoritas menentukan segala-galanya bagi peserta didik. 
Guru harus terbuka dan dapat menerima gagasan-gagasan peserta 

didik dalam arti berusaha memahaminya (menerima tidak harus berarti 
menyetujui).  

Guru membelajarkan demi kepentingan anak didiknya. “Bagaimana 
pun Cunda, atas dasar cinta kasih, apa yang harus dilakukan oleh 
seorang guru, yaitu mengusahakan kebahagiaan bagi peserta didiknya. 

Itulah yang Aku lakukan, terdorong oleh cinta kasih kepadamu” 
(M.I.46).  

Tentu saja seorang guru harus menjadi teladan. Sebagaimana ia 
mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat (Dh.159). Jika 
seseorang tenggelam dalam lumpur, tidak mungkin terjadi ia sendiri 

menarik keluar orang lain yang tenggelam dalam lumpur. Orang yang 
tidak tenggelam dalam lumpur yang bisa menarik keluar orang lain 

yang tenggelam dalam lumpur (M.I.45). 

Seorang guru konsisten, berbuat seperti apa yang diucapkannya, dan 
berbicara seperti apa yang diperbuatnya. Guru yang baik, memiliki 

kompetensi dan terampil dalam moralitas, konsentrasi, dan 
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kebijaksanaan, mengajar peserta didik yang menjadi sepenuhnya 
mantap seperti dia. Sedangkan guru yang tercela, tidak terampil, 

terlepas dari apakah peserta didiknya mendengarkan atau tidak mende-
ngarkan dia. Guru yang pandai sendiri tetapi peserta didik tidak 
mendengarkan, juga dipandang tercela (D.I.230-231).    

Guru dan peserta didik saling melindungi. Seperti dalam kasus 
permainan akrobat bambu, sang guru akrobat berkata kepada 

Medakathalika: Engkau jagalah aku dan aku akan menjagamu. 
Medakathalika menanggapi: Bukan begitu, engkau menjaga dirimu 
sendiri dan aku akan menjaga diriku, masing-masing menjaga dan 

melindungi diri sendiri. Menurut Buddha, dengan melindungi diri 
sendiri, seseorang melindungi orang-orang lain. Dengan melindungi 

orang lain seseorang melindungi diri sendiri (S.V.168). 

Guru hendaknya (a) melatih peserta didik dengan baik; (b) membuatnya 
menguasai apa yang telah diajarkan; (c) mengajar secara menyeluruh 

dalam berbagai ilmu dan seni, (d) Berbicara baik tentang peserta didik; 
(e) menjaga keselamatannya di semua tempat (D.III.189) 

Strategi yang dapat dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk 
membentuk budaya agama Buddha di sekolah antara guru dan peserta 
didik, di antaranya melalui:  

a. Memberikan contoh malu berbuat jahat, takut akibat berbuat jahat, 
peserta didik dapat menghormati guru (sīla)  

b. Membiasakan hal-hal yang baik, seperti peserta didik memberi salam 
kepada guru (sīa)  

c. Menegakkan disiplin masuk kelas  
d. Memberikan motivasi dan dorongan peserta didik tentang Brahma 

Vihara.  

e. Memberikan hadiah terutama psikologis yang berupa pujian apabila 
melakukan perbuatan baik  

f. Menghukum yang bersifat mendidik, dengan membuat lambang-

lambang dalam agama Buddha  
g. Membudayakan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak 

melalui pembudayaan pelaksanaan Sīla, Samādhi dan Pañña.  

Dalam  Pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti,  budaya untuk 
mempertebal keyakinan dapat diamati dengan mengamati objek-objek  

yang ada dalam agama Buddha, mengamati objek-objek yang ada di 
altar, memberikan contoh yang baik dalam perbuatan, mempraktikkan 

meditasi, pembacaan kitab suci.  

3. Peran Guru dengan Orangtua  

Peran guru dan orangtua sangat penting dalam mengevaluasi nilai dan 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan pada 
peserta didik. Budaya ini dapat dikembangkan dengan melaksanakan 
hubungan baik dengan peserta didik yang bermasalah maupun tidak 

bermasalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik dimaksud, 
atau dengan menjalin hubungan kunjungan rumah.  

Salah satu peran orang tua adalah menjagi guru yang mendidik dan 
mengajar anaknya. Ayah dan ibu dihormati dan dijunjung laksana dewa 
brahma, laksana guru bijaksana, yang patut mendapat persembahan 

(A.II.69). Begitu pula guru dipandang sebagai orangtua oleh peserta 
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didik. Seorang guru harus memperlakukan peserta didik seperti 
terhadap anaknya sendiri. Sedangkan peserta didik memperlakukan 

gurunya seperti terhadap orangtuannya sendiri (Vin.I.45).  

Dalam keluarga, dengan penuh cinta kasih orang tua mendidik 
ananknya agar menghindari kejahatan dan menimbin kebaikan. Anak 

dilatih sehingga dapat bekerja sendiri dan memperoleh pasangan yang 
sesuai. Pada waktunya orangtua juga memberi warisan. Anak yang 

mendapat pendidikan yang baik akan berbakti dengan menjunjung 
kehormatan dan tradisi keluarga, menjaga warisan dengan baik dan 
menembahyangkan mereka yang telah meninggal dunia (D.III.189). 

Peran orangtua sangat efektif melalui program pendidikan keluarga, 
dengan orangtua sebagai teman dan sumber belajar. Buddha 

membedakan tiga macam anak, yaitu: (1) anak yang lebih baik 
dibanding orangtuanya, (2) anak yang sebanding dengan orangtuanya, 
(3) anak yang tidak sebaik orang-tuanya (It.63). Tentu saja lewat 

pendidikan orangtua menginginkan anak-anaknya lebih baik dan lebih 
maju dari mereka.    

4. Peran Guru dengan Masyarakat  

Pembudayaan Pendidikan agama untuk membentuk peserta didik 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia, serta peningkatan potensi spiritual. 
Akhlak mulia mencangkup etika, budi pekerti dan moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual 
mencangkup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 
keagamaan serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

individu ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi 
spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai 
potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan 

harkat dan martabat manusia.   

Seorang guru adalah orang yang mendengar dan menyebabkan orang 

lain mendengar, seorang yang belajar dan mengajar, seorang yang tahu 
dan memberi tahu dengan jelas, seorang yang cakap mengenali 
kecocokan dan ketidakcocokan, serta tidak menimbulkan pertengkaran. 

Ia tidak bimbang di depan orang banyak, ceramahnya tidak kehilangan 
arah, tanpa ada yang disembunyikan, tidak ragu-ragu berbicara, dan 

tidak menjadi bingung atau marah menghadapi  pertanyaan (A.IV.196).  

Pada tataran nilai yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama nilai-
nilai agama yang menjadi pedoman perlu dikembangkan di sekolah, 

selanjutnya dibangun komitmen dan loyalitas bersama diantara semua 
warga sekolah terhadap nilai-nilai yang disepakati. Disiplin memelihara 

kepentingan masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan 
antarmanusia atau pun hubungan dengan lingkungannya. Dengan 
melindungi mereka yang berkelakuan baik dan mengendalikan mereka 

yang berkelakuan buruk, disiplin seperti yang ditetapkan dalam vinaya, 
memberi manfaat bagi semua makhluk, memelihara persaudaraan dan 
kebahagiaan (A.V.70). Disiplin mematuhi moralitas dan mengendalikan 

indera dibandingkan seperti seorang gembala dengan tongkat 
mengawasi ternak-ternaknya, sehingga mereka tidak berkeliaran dan 

merusak tanaman orang lain (Pacchimovada-parinirvana-sutra 3).    
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BAB VII 

PENUTUP 

Sifat kebaruan Kurikulum 2013 membutuhkan perubahan pola pikir dari 
segenap pemangku pendidikan terutama di kalangan guru dalam 
menerjemahkan arah dan tujuan Kurikulum 2013 ke dalam proses 

pembelajaran. Kerangka acuan ini secara khusus dimaksudkan sebagai 
acuan guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dalam 

mengoperasionalisasikan Kurikulum 2013 ke dalam proses pembelajaran.  
 
Kurikulum 2013 memiliki arah dan tujuan khusus mempersiapkan generasi 

baru Indonesia berkemampuan sebagai pribadi orang dewasa dan warga 
negara berpengetahuan, berketerampilan, bersikap religius, dan memiliki 
etika sosial yang tinggi sebagai warga negara yang peduli dan 

bertangungjawab terhadap permasalahan sosial dan pengembangan 
peradaban. Arah  dan tujuan Kurikulum 2013 itu diwujudkan dalam praktik 

pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa 
depan, yaitu meliputi empat Kompetensi Inti, yaitu: (1) penguasaan 

pengetahuan; (2) pengetahuan dalam praktik atau keterampilan; (3) sikap 
religius; dan (4) etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

 
Menjawab kebutuhan tersebut, pedoman mata pelajaran Pendidikan Agama 

Buddha dan Budi Pekerti ini dirancang secara khusus untuk dijadikan 
acuan guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dalam 
menerjemahkan arah dan tujuan Kurikulum 2013 dan menggunakan 

silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti SMP ke 
dalam proses pengajaran. Dengan mengacu pada kerangka acuan ini, 

diharapkan guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti mampu 
menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam proses transformasi 
pendidikan sebagaimana diharapkan oleh Kurikulum 2013.  

 
Berbagai dimensi penting bagaimana guru menerjemahkan arah dan tujuan 
Kurikulum 2013 ke dalam proses pembelajaran yang dipaparkan dalam 

kerangka acuan ini. Pertama-tama, guru diajak kembali memahami 
karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 

dalam kaitannya dengan arah dan tujuan Kurikulum 2013. Selanjutnya, 
dipaparkan desain pembelajaran untuk dipergunakan guru sebagai acuan 
bagaimana membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sesudah itu, 

dipaparkan bagaimana guru menentukan pilihan model pembelajaran yang 
paling sesuai untuk dipergunakan menerjemahkan materi-materi pokok 

yang terdapat di dalam silabus ke dalam proses pembelajaran. Demikian 
pula, penerjemahan arah dan tujuan Kurikulum 2013 juga perlu 
ditekankan, terutama dalam hal bagaimana memberikan penilaian, 

menggunakan media dan sumber belajar, mengembangkan peran guru 
sebagai pengembang kultur sekolah, dan ketersediaan sumberdaya 
pendukung yang diperlukan bagi berlangsungnya proses pembelajaran 

sebagaimana ditekankan dalam kerangka acuan ini.  
 

Dengan adanya kerangka acuan ini, diharapkan guru Pendidikan Agama 
Buddha dan Budi Pekerti lebih terbantu dalam menjalankan pembelajaran 
sesuai arah dan tujuan Kurikulum 2013. Namun, keberhasilan semua itu 

sangat bergantung pada kesiapan berbagai pihak, selain kesiapan guru 
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, juga dukungan berbagai pihak 
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para pemangku pendidikan lainnya. Terutama komitmen dan dukungan 
pemerintah daerah, lembaga legislatif di daerah, dan masyarakat luas, 

termasuk LSM, tokoh masyarakat, dan agensi-agensi pembangunan lainnya, 
di sini sangat diharapkan bagi terwujudnya arah dan tujuan Kurikulum 
2013.  

 

 


