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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara 
peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran yang sangat 
penting dalam menyampaikan materi pelajaran. Dalam rangka 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta kualitas guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 
perlu disusun Buku Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian. 
 

Buku ini berisikan Pendahuluan, Karakteristik Mata Pelajaran, 
Penjelasakan Pokok Kurikulum 2013, Desain Pembelajaran, Model 

Pembelajaran, Penilaian, Media dan Sumber Belajar, Guru Sebagai 
Pengembang Budaya Sekolah, dan Penutup. Buku ini disusun untuk 
dapat dijadikan acuan bagi guru dalam pemahami kurikulum dan 

pengembangannya ke dalam bentuk proses pembelajaran. 
 
Keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi 

Perekti di samping dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran, sarana dan prasarana yang mendukung, juga 

dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengajar. 
Guru yang profesional dituntut untuk mampu menerapkan dan 
melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran 
penting, bahkan menempati posisi kunci berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran tersebut. Adapun peran guru dalam pembelajaran, yakni 
sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, pelatih, penasehat, 
pembaharu, teladan, pribadi, pendorong kreativitas, pembangkit 

pandangan, pekerja rutin, pembawa cerita, peneliti, aktor, emansipator, 
inovator, motivator dan dinamisator, mediator, fasilitator, evaluator, 
dan penguat. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru 

Pendidikan Agama Hindu hendaknya berpegang teguh pada Kurikulum 
2013, dan menggunakan buku-buku penunjang sebagai refrensinya. 

Guru yang profesional memerlukan buku pedoman yang operasional 
untuk membantu guru memahami Kurikulum 2013 serta cara 
melaksanakan Pendidikan Agama Hindu dan Budi Perkerti di lapangan. 

 
Dalam implementasinya di lapangan Pendidikan Agama Hindu dan Budi 

Pekerti memiliki karakteristik yang khas dan mengakomodir budaya-
budaya setempat menjadi bahan dan media belajar, sehingga 
diperlukan upaya-upaya maksimal dan semangat yang kuat bagi 

seorang guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Agama Hindu 
dan Budi Pekerti ke dalam proses pembelajaran. 

 

B. Tujuan  
 

Tujuan disusunnya buku ini mengacu pada Peraturan dan Perundang-
Undangan, yaitu sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SNP). 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 
2015 tentang Penilaian 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 
2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 

2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Pedoman Guru Untuk 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama. 

11. Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/92/SK/2003, 
tanggal 30 September 2003 tentang Penunjukan Parisada Hindu 

Dharma Indonesia, Pasraman, dan Sekolah Minggu Agama Hindu 
sebagai Penyelenggara Pendidikan Agama Hindu di Tingkat SD 
sampai dengan Perguruan Tinggi. 

 
C. Ruang Lingkup  
 

Ruang lingkup buku ini meliputi; Desain Pembelajaran, Strategi 
Pembelajaran, Metode, Model Pembelajaran, Penilaian, Media, Sumber 

Belajar,  dan Guru sebagai Pengembang Budaya Sekolah. 
 

D. Sasaran  
 

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan buku ini antara lain: 
1. Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti mampu memahami 

dan menerapkan Kurikulum 2013 dengan baik. 

2. Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti memiliki 
pemahaman yang mendalam tentang Kurikulum 2013 dan 

komponen-komponennya. 
3. Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti mampu menyusun 

rencana kegiatan pembelajaran dengan baik. 

4. Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti mampu memiliki 
wawasan yang luas dan mendalam mengenai model-model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
5. Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti memiliki 

kemampuan menanamkan budaya sekolah yang positif kepada 

peserta didik. 
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BAB II 
KARAKTERISTIK PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN BUDI PEKERTI 

 
A. Rasional  

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada pasal 2 ayat 1 

disebutkan bahwa, “Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Sang Hyang Widhi / 
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”. 
Selanjutnya, pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa, “Pendidikan Agama 
bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam 

memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama yang 
menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni”. 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sangat cepat 

menumbuhkan budaya-budaya baru dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Perkembangan yang pesat tersebut menimbulkan perilaku-
perilaku yang tidak baik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di 

masyarakat. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang berfungsi 
untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki śraddhā dan 

bhakti. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti memiliki berbagai 
konsep yang dapat memberikan kendali atau kontrol pada umatnya 

untuk mengendalikan diri dari pengaruh negatif perkembangan zaman. 
 
Sebagai warga negara umat Hindu memiliki konsep Dharma Negara dan 

Dharma Agama, yang telah tertuang dalam Pesamuhan Agung 
Parisadha Hindu Dharma Indonesia Tahun 1963, tersurat dan tersirat 

baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya: 
1. Agama Hindu mengutamakan hubungan yang harmonis selaras, 

serasi dan seimbang antara manusia dengan Sang Hyang Widhi, 
manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan 
(Tri Hita Karana). 

2. Agama Hindu mengutamakan sikap saling menghargai, 
menghormati, dan menyayangi (Tat Twam Asi). 

3. Agama Hindu mengutamakan, dan mengedepankan sikap 
persaudaraan (Vasudaiva Kutumbhakam). 

4. Agama Hindu menjauhkan diri dari fanatisme sempit, anarkisme, 
dan radikalisme. 

 

B. Tujuan  
 

Tujuan Pendidikan Mata Pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti yang 
ingin dicapai dalam buku ini, antara lain: 
1. Menumbuh-kembangkan, dan meningkatkan kualitas śraddhā dan 

bhakti peserta didik, untuk mengenal, mengerti, memahami, 
menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu. 

2. Membentuk perilaku peserta didik yang dapat mewujudkan 
kebahagian jasmani dan rohani (Mokshartham Jagadhita). 

3. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti yang berlandaskan 
Kitab Suci Veda, dalam pembelajarannya, diharapkan mampu:  
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1. Membentuk peserta didik memiliki śraddhā dan bhakti, 
berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur yang tercermin 

dalam perilaku sehari-hari, menjalin hubungan yang selaras, 
serasi dan seimbang antara manusia dengan Sang Hyang 
Widhi, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam 

lingkungan, berkarma dan beryajña yang baik dan benar, 
mampu menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama. 

2. Membentuk peserta didik yang berkarakter, memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan baik, berwawasan 
luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis serta memiliki integritas 

yang tinggi.  
3. Mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kualitas anak 

bangsa, mampu menjadikan peserta didik sebagai anggota 
masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, toleran dan 
bertanggung jawab. 

4. Membentuk pertahanan moral peserta didik dalam menghadapi 
tantangan global, transformasi budaya dan arus informasi yang 
sulit dibendung. 

 
C. Ruang Lingkup  

 
Ruang Lingkup Agama Hindu dan Budi Pekerti Pendidikan Dasar dan 
Menengah mengajarkan konsep-konsep yang dapat menumbuhkan 

keyakinan agama peserta didik. Konsep-konsep tersebut meliputi, 
antara lain: 

1. Kitab Suci 
2. Tattwa 
3. Susila 

4. Acara 
5. Sejarah Agama Hindu 
Kelima aspek materi Agama Hindu dan Budi Pekerti dijelaskan sebagai 

berikut: 
1. Pemahaman Kitab Suci Veda sebagai tuntunan hidup, serta 

memahami Kitab  Mahabharata, sehingga dalam menjalankan 
kehidupan menjadi lebih baik. 

2. Tattwa  merupakan  pemahaman  tentang  Sraddha, yakni 

pemahaman tentang Widhi Tattwa melalui pembelajaran Avatara, 
Deva, dan Bhatara, dan Asta Aiswarya, memahami Atman yang 
tertuang dalam kitab Bhagavadgita, Karmaphala sebagai hukum 

sebab akibat, sehingga keyakinan kita menjadi lebih mendalam dan 
yakin akan agamanya. 

3. Susila yang penekanannya pada ajaran pengendalian diri dari 
perilaku Sad Atatayi, Sapta Timira, Dasa Mala, serta melakukan 
upaya pengendalian diri dengan meningkatkan perilaku Panca 

Yama, dan Panca Nyama Bratha untuk membentuk karakter, dan 
budi pekerti luhur sehingga Tri Guna dalam diri menjadi 

seimbang. 
4. Acara yang penekanannya pada pelaksanaan Pañca Yajñā 

dalam kehidupan sehari-hari, mampu memimpin, mengetahui 

Panca Mahabhuta, sehingga menciptakan budaya hidup sehat 
yang selaras dengan ajaran  kitab suci. 

5. Sejarah Agama Hindu menekankan pada pengetahuan sejarah 

perkembangan Agama Hindu di Asia. 
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BAB III 

DESAIN PEMBELAJARAN  
 
 

A. Pendekatan  
 

Pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 
dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah pembelajaran yang 
dilaksanakan secara aktif dan konsisten meliputi: 

1. Mengamati, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk melakukan pengamatan dilingkungan sekitar sesuai 

materi pokok pembelajaran. 
2. Menanya, yaitu guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait 

dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas. 
3. Mengeksplor, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

4. Mengasosiasi, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik menggali secara rinci dan detail untuk menganalisis materi 
pembelajaran yang sedang dibahas dengan memberikan kesimpulan 

atas hasil pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan, yaitu peserta didik dengan memberikan ruang 

dan waktu untuk menyampaikan pemahaman atas konsep yang 
dapat dari mengamati, menanya dan hasil pengamatan dilapangan 
atau asil observasi dan menyampaikan hasil proses pembelajaran 

baik secara tertulis maupun lisan. 
 

B. Strategi dan Metode 
 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Ada  beberapa strategi pembelajaran Pendidikan 
Agama Hindu dan Budi Pekerti, yaitu:  
1. Strategi Dharma Wacana adalah pelaksanaan mengajar dengan 

ceramah secara oral, lisan, dan tulisan diperkuat dengan 
menggunakan media visual. Dalam hal ini peran guru sebagai 

sumber pengetahuan sangat dominan. Belajar agama dengan 
strategi Dharma Wacana dapat memperoleh ilmu agama dengan 
mendengarkan wejangan dari guru. Strategi Dharma Wacana 

termasuk dalam ranah pengetahuan dalam dimensi Kompetensi Inti 
3.  

2. Strategi Dharmagītā adalah pelaksanaan mengajar dengan pola 

melantunkan sloka, palawakya, dan tembang. Guru dalam proses 
pembelajaran dengan pola Dharmagītā, melibatkan rasa seni yang 

dimiliki setiap peserta didik, terutama seni suara atau menyanyi, 
sehingga dapat menghaluskan budhi pekertinya.  

3. Strategi Dharma Tula adalah pelaksanaan mengajar dengan cara 

mengadakan diskusi di dalam kelas. Strategi Dharma Tula 
digunakan karena tiap peserta didik memiliki kecerdasan yang 

berbeda-beda. Dengan menggunakan strategi Dharma Tula peserta 
didik dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran.  
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4. Strategi Dharma Yatra adalah pelaksanaan pembelajaran dengan 
cara mengunjungi tempat-tempat suci. Strategi Dharma Yatra baik 

digunakan pada saat menjelaskan materi tempat suci, hari suci, 
budaya dan sejarah perkembangan Agama Hindu.  

5. Strategi Dharma Shanti adalah pelaksanaan pembelajaran untuk 

menanamkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh yang 
penuh dengan rasa toleransi. Strategi Dharma Shanti dalam 

pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik, untuk 
saling mengenali teman kelasnya, sehingga menumbuhkan rasa 
saling menyayangi. 

6. Strategi Dharma Sadhana  adalah pelaksanaan pembelajaran untuk 
menumbuhkan kepekaan sosial peserta didik melalui pemberian 

atau pertolongan yang tulus ikhlas dan mengembangkan sikap 
berbagi kepada sesamanya 

 

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh 
seorang pendidik dalam menyampaikan materi Pendidikan Agama 

Hindu dan Budi Pekerti. Adapun metode yang di gunakan dalam 
pembelajaran agama Hindu adalah seperti berikut: 
1. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pem- 

belajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. 

2. Metode diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau 
lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling 
mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga 

didapatkan kesepakatan di antara mereka. 
3. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat 

efektif untuk menolong peserta didik mencari jawaban atas 

pertanyaan- pertanyaan seperti: Bagaimana cara mengaturnya? 
Bagaimana proses bekerjanya? Bagaimana proses mengerjakannya? 

4. Metode ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggu- 
nakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang 
dikombinasikan dengan metode lainnya. 

5. Metode resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan meng- 
haruskan peserta didik membuat resume dengan kalimat sendiri. 

6. Metode eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran 
di mana peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan 
mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. 

7. Metode study tour (karya wisata) adalah metode mengajar de-ngan 
mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna mem- 

perluas pengetahuan dan selanjutnya peserta didik membuat 
laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan 
tersebut dengan didampingi oleh pendidik. 

8. Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar de- 
ngan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada 
peserta didik, dan mengajaknya langsung ketempat latihan kete- 

rampilan untuk melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan dan 
manfaat sesuatu (misal: membuat tas dari mute). 

9. Metode pengajaran beregu adalah suatu metode mengajar dimana 
pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai 
tugas. 

10. Peer teaching method sama juga dengan mengajar sesama teman, 
yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. 

11. Metode pemecahan masalah bukan hanya sekadar metode me- 
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ngajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 
problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang 

dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan.  
12. Project method adalah metode perancangan adalah suatu metode 

mengajar dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek 
yang akan diteliti sebagai obyek kajian. 

13. Taileren Method yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan 

sebagian-sebagian, misalnya bait per bait kemudian disambung 
lagi dengan bait lainnya yang berkaitan dengan masalahnya 

dalam rangka mencapai tujuan pengajaran dan pemahaman, peng- 
hayatan dan keyakinan peserta didik terhadap ajaran agama Hindu 
sehingga mereka mampu mengamalkan ajaran agama Hindu dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 
Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tercapai secara 
optimal. 

 
C. Model  

 

Model pembelajaran sesungguhnya merupakan berbagai macam 
strategi atau motode pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada 

peserta didik dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran yang 
sudah dipersiapkan. Bagi guru Agama Hindu, memahami dan 
menguasai berbagai model pembelajaran menjadi sangat penting agar 

minat dan semangat peserta didik tumbuh dan berkembang semakin 
tinggi. Dengan demikian pembelajaran Agama Hindu akan dapat 
dengan mudah disampaikan kepada peserta didik. Penggunaan model 

pembelajaran yang beragam dapat menyampaikan materi pembelajaran 
lebih kreatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. Metode pendekatan 

ini dapat menghindarkan rasa bosan dan jenuh pada peserta didik 
dalam belajar. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat 
menumbuhkan minat belajar yang positif, materi jadi lebih menarik, 

dan peserta didik semakin aktif di kelas.  
 

Model-model pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 
yang dituangkan dalam Buku Pedoman Mata Pelajaran, sebagai bahan 
acuan bagi guru dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran, 

selain itu guru dapat mengembangkan model tersendiri yang dianggap 
relevan sebagai solusi alternatif dalam rangka menarik minat peserta 
didik dalam pembelajaran.  

 
Ada beberapa model pembelajaran yang dinilai relevan digunakan 

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 
antara lain: 

 

1. Model Dharmagītā 
Model pembelajaran Dharmagītā merupakan cara mengajar dengan 

pola gita/menyanyi/menembang. Model ini cocok untuk 
menyampaikan materi tentang Tattwa, Susila, dan Acara dalam 
bentuk pembacaan sloka pembacaan Palawakya dan 

menyanyi/Tembang Sekar (alit, madya dan agung)  
a. Guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas. 
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b. Guru menyiapkan beberapa Dharmagita yang berhubungan 
dengan materi. 

c. Guru menuntun peserta didik dengan contoh menyanyikan 
beberapa bait lagu pujian baik itu dalam bentuk pembacaan 
Seloka, Pembacaan Palawakya, dan menyanyi/Tembang/Sekar 

(alit, madya, dan agung). 
d. Secara pelan-pelan guru menjelaskan arti dari Palawakya, dan 

gītā /Tembang/Sekar (alit, madya, dan agung). 
e. Guru menugaskan peserta didik untuk melantunkan dan 

melafalkan dengan chanda / lagu dalam bentuk Sloka, 

Palawakya, dan gītā /Tembang/Sekar (alit, madya, dan agung) 
dengan baik dan benar. 
 

2. Model Pembelajaran Tirthayatra 
Model pembelajaran Tirthayatra merupakan pola pembelajaran dan 

pembiasaan kepada peserta didik untuk melakukan kunjungan  ke 
tempat-tempat suci Agama Hindu, yang dapat menunjang materi 
pelajaran di sekolah berkaitan dengan Tatwa,  Sejarah agama 

Hindu, sraddha bhakti, dan struktur  fungsi tempat suci.  
Langkah-langkah: 

a. Guru menjelaskan kepada peserta didik terkait materi yang 
diajarkan. 

b. Guru mengajak peserta didik untuk berkunjung ke tempat-

tempat suci terdekat  
c. Guru menjelaskan konsep tirthayatra, manfaat, dan tujuannya. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan 
pengamatan dan mengeksplorasi tempat suci yang dikunjungi. 

e. Guru merumuskan kesimpulan materi yang diajarkan saat itu. 

f. Guru meminta peserta didik membuat laporan hasil 
pengamatan, baik dalam bentuk kliping, makalah, foto-foto, 
serta yang lain. 

 
3. Model Pembelajaran Bermain Peran (Sosiodrama) 

Model pembelajaran bermain peran merupakan cara menyampaikan 
materi pelajaran dengan menggunakan drama atau peran. Model ini 
baik dipakai untuk menerangkan materi Tattwa, Suśīla,  Ācara, dan 
estetika dalam Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. 
Langkah-langkah: 

a. Guru menjelaskan materi yang akan diperankan dalam bermain 
peran. 

b. Guru mengkondisikan peserta didik menjadi tokoh-tokoh 
tertentu dalam peran tersebut. Misalnya, ada yang berperan 
sebagai ayah, ada yang menjadi ibu dan ada yang menjadi anak, 

serta yang lain. 
c. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

melakukan perannya dengan baik sesuai skenario yang ada. 

d. Kemudian guru meminta setiap peserta menghayati peran yang 
diberikan, dan menghafal skenario yang diberikan. 

e. Guru meminta peserta diminta menilai nilai pesan  terhadap 
peran-peran tersebut. 

f. Guru merumuskan kesimpulan dari materi yang sedang 

dibahas. 
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4. Model Pembelajaran Cerita (Story Telling)      
Model pembelajaran cerita adalah pola mengajar melalui cerita, dari 

cerita-cerita yang diangkat dalam pembelajaran terkait dengan 
materi yang diajarkan. Model pembelajaran cerita dapat 
menjelaskan berbagai materi dengan menarik, yang diambil dari 

Purana, Tantri Kamandaka, Pañca Tantra (cerita tentang binatang / 
fauna). 

Langkah-langkah: 
a. Guru mempersiapkan diri untuk bercerita dan menyiapkan 

media penunjang. 

b. Guru mulai bercerita dengan kesungguhan hati, sehingga nilai 
dalam cerita tersampaikan dengan baik. 

c. Peserta didik di arahkan untuk mendengar, menyimak dan 

menganalisa cerita dari guru. 
d. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik 

terkait cerita yang disampaikan. 
e. Guru meminta kepada peserta didik untuk menceritakan 

kembali apa yang telah diajarkan sebagai wujud penyerapan 

yang telah diperoleh peserta didik. 
f. Guru memberikan penilaian dari proses penyampaian kembali 

cerita oleh peserta didik. 

g. Guru memberikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung 
dalam cerita tersebut. 

 
5. Model Pembelajaran Peserta didik Bekerja Berpasangan 

Model pembelajaran bekerja berpasangan adalah model 

pembelajaran mengkodisikan peserta didik mencari pasangan untuk 
membahas materi pelajaran, model bekerja berpasangan tepat 

digunakan untuk menerangkan materi Suśīla. 
Langkah-langkah: 
a. Guru membagi peserta didik untuk duduk berpasangan. 

b. Guru membagikan materi yang akan dibahas. 
c. Materi dapat dalam bentuk cerita, dan kasus, kemudian peserta 

didik membahas materi, dan membuat laporan. 

d. Guru menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 

e. Pembicara membacakan ringkasan materi dengan ide-idenya 
sendiri. 

f. Pendengar akan menyimak, mengoreksi, menanggapi, dan 

memberikan masukan.  
g. Peserta didik bertukar peran, yang sebelumnya menjadi 

pembicara berubah peran menjadi pendengar. 
h. Guru memberikan kesimpulan materi pada akhir pembelajaran.  

 

6. Model Pembelajaran berdasarkan Masalah (Study Kasus) 
Model pembelajaran masalah adalah model belajar menyampaikan 
masalah dan membahasnya. Model ini cocok untuk menemukan 

berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada.  
Langkah-langkah: 

a. Guru menyampaikan beberapa masalah yang terkait dengan 
materi pelajaran. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menyampaikan pendapatnya terkait materi. 
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c. Guru meminta peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab masalah tersebut. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
menyampaikan beberapa  solusi, dan memilih solusi yang tepat 
dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

e. Guru merumuskan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis 
peserta didik atas masalah yang tersebut. 

 
7. Model Tim Ahli 

Model pembelajaran tim ahli adalah model pembelajaran dengan 

mengelompokkan peserta didik yang membahas sub bab yang sama 
pada masing-masing kelompok menjadi kelompok baru.  
Langkah-langkah: 

a. Peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, tiap 
kelompok terdiri dari 3 anggota atau lebih. 

b. Tiap anggota dalam tim membahas materi yang berbeda.  
c. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian 

atau sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru 

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka yang 
ditugaskan. 

d. Setelah selesai diskusi, tim ahli kembali ke kelompok asal dan 

secara bergantian mengajar teman satu timnya, tentang sub bab 
yang dikuasai. Anggota yang lain mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh. 
e. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya.  
f. Guru memberikan penilaian terhadap hasil presentasinya.  

 
8. Model Pemetaan Pikiran 

Model pembelajaran pemetaan pikiran adalah model pembelajaran 
dimana peserta didik memiliki kesempatan menyimpulkan hasil 
analisanya terhadap suatu masalah yang dibahas. Keseimpulan 

tersebut didapat setelah melalui proses diskusi antar kelompok. 
Langkah-langkah: 
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. 
b. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan 

ditanggapi oleh peserta didik.  
c. Membentuk kelompok yang terdiri dari 2 anggota atau lebih.  
d. Tiap kelompok menginventarisasi atau mencatat alternatif 

jawaban hasil diskusi.  
e. Tiap kelompok membaca hasil diskusinya dan guru mencatat 

sesuai kebutuhannya. 
f. Dari catatan-catatan tersebut peserta didik diminta membuat 

kesimpulan dan guru memberi bandingan sesuai konsep yang 

telah dibuat guru. 
 

9. Model melalui mengamati Gambar  

Model pembelajaran melalui mengamati Gambar adalah model 
pembelajaran dimana peserta didik menata gambar-gambar sesuai 

urutan, dan memberikan alasan urutan tersebut. 
Langkah-langkah: 
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan materi sebagai pengantar.  
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c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar 
kegiatan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

d. Guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian 
memasang dan mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan 
yang logis.  

e. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran peserta didik 
mengurutkan gambar-gambar tersebut. 

f. Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru memulai 
menamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang 
ingin dicapai.  

 
10. Model Debat 

Model Pembelajaran Debat adalah model pembelajaran dimana 

peserta didik dibentuk dalam kelompok pro dan kontra, dalam 
mendiskusikan materi pelajaran. 

Langkah-langkah: 
a. Guru membagi menjadi 2 kelompok peserta debat yang pro dan 

kontra. 

b. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan 
didebatkan oleh kedua kelompok. 

c. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu 

anggotanya kelompok pro untuk berbicara saat itu dan 
ditanggapi atau dibalas oleh kelompok kontra, demikian 

seterusnya sampai sebagian besar peserta didik bisa 
mengemukakan pendapatnya. 

d. Sementara peserta didik menyampaikan gagasannya, guru 

menulis inti/ide-ide dari setiap pembicaraan di papan tulis, 
sampai sejumlah ide yang diharapkan terpenuhi. 

e. Guru menambahkan gagasan/ide yang belum terungkap.  
f. Dari data-data tersebut, guru mengajak peserta didik untuk 

membuat kesimpulan/rangkuman yang mengacu pada topik 

yang ingin dicapai. 
 

11. Model Audio Visual 

Model pembelajaran Audio Visual adalah model pembelajaran 
dengan menggunakan alat atau sarana komunikasi yang dapat 

dilihat. Audio Visual merupakan model pembelajaran dengan 
menggunakan pengamatan dan pendengaran. Contoh tayangan atau 
audio film Rāmāyana, Wayang kulit, Mahābhārata, dan tayangan 

film lainnya. 
Langkah-langkah: 

a. Guru menyiapkan sarana audio visual berupa infokus, TV, 
Video, dan lain-lain. 

b. Guru mempersiapkan VCD/DVD yang berkaitan dengan materi 

yang relevan yang bersumber dari Itihāsa (Rāmāyana, dan 
Mahābhārata), Purana, Tantri Kamandaka, Pañca Tantra (cerita 
tentang binatang / fauna). 

c. Guru mengajak peserta didik menonton tayangan audio Visual, 
menonton langsung. 

d. Peserta didik memberikan tanggapan terhadap tayangan audio 
visual secara lisan dan tulisan. 

 

Model-model pembelajaran yang terdapat pada buku ini membantu 
guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga 
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pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti sesuai 
Kurikulum 2013. Guru dapat mengembangkan metode pembelajaran  

lain yang relevan sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru, 
sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan memanfaatkan 
lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 
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BAB IV 
PENILAIAN  

 
Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan 
Pendidikan Menengah mencakup ranah Sikap, Pengetahuan dan 

Keterampilan. Adapun penilaian-penilaian tersebut antara lain: 
A. Penilaian Sikap 

1. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku 
peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun 
ekstrakurikuler, yang meliputi sikap spiritual dan sosial. 

a. Sikap spiritual 
Penilaian sikap spiritual antara lain: (1) ketaatan melakukan 
sembahyang (puja Tri sandhya); (2) berperilaku sopan dan santun; 

(3) berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, makan, tidur, 
bepergian; dan (4) toleransi dalam beribadah; (5) konsentrasi/sadar 

penuh (duduk hening sebelum dan sesudah pembelajaran, serta 
konsentrasi saat proses pembelajaran). 

b. Sikap Sosial  

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; (6) menghargai maksudnya menghargai pendapat orang 
lain dan berbagai perbedaan yang ada; (7) percaya diri yaitu suatu 

keyakinan atas kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan 
atau tindakan; (8) tekun yaitu sikap dan perilaku peserta didik yang 
selalu berusaha melakukan tugas dengan sungguh-sungguh; (9) 

mandiri yaitu perilaku yang dapat mengatur dirinya sendiri tanpa 
harus selalu diingatkan; dan (10) kerjasama yaitu perilaku peserta 

didik yang memperlihatkan semangat kebersamaan. 
Penilaian sikap menggunakan tehnik observasi, penilaian diri dan 
penilaian antar teman. Penilaian pendidikan Agama Hindu dan Budi 

Pekerti pada ranah sikap meliputi sikap bersembahyang, perilaku 
toleran, jujur dalam berpikir, berkata, dan berbuat, menunjukkan 

ketaatan dalam menjalankan Yajňa, selalu mengucapkan syukur 
kehadapan Sang Hyang Widhi.  

 

2. Teknik Penilaian Sikap 
 
Sebagaimana uraian di 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 peserta didik 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 
peserta didik sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil 
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akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di 
dalam rapor. 

 
B. Penilaian Pengetahuan 

1. Pengertian 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 sebagai proses pembelajaran (assessment for learning), dan 
penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses 

pembelajaran (assessment of learning). 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. Untuk mengetahui ketuntasan belajar 

(mastery learning), penilaian ditujukan untuk mengidentifikasi 
kelemahan dan kekuatan (diagnostic) proses pembelajaran. Hasil tes 

diagnostic, ditindaklanjuti  dengan pemberian  umpan  balik  
(feedback) kepada peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat 

segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. 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. Teknik penilaian pengetahuan 
menggunakan tes tulis, lisan, dan penugasan 

Penilaian pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti pada ranah 
kognitif meliputi aspek Kitab Suci, Tattva, Suśīla, Acara dan 
Sejarah, yang tertuang dalam pembelajaran Mahābhārata, Awatara, 

Dewa dan Bhatara, Asta Aiswarya, Atman, Karmaphala, Sad 
Atatayi, Sapta Timira,  Tri Guna,  Panca Yama, dan Nyama Bratha, 

Dasa Mala, Panca Yajňa, Panca Mahabhuta, dan Budaya Hidup 
Sehat dan Sejarah perkembangan Hindu di Asia 

 

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. 
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Penilaian 
Keterampilan 

Kinerja 

Portofolio 

Proyek 

Mengukur capaian 
pembelajaran berupa 
keterampilan proses 
dan/atau hasil (produk) 

Sampel karya siswa terbaik 
dari KD pada KI-4 untuk 
mendeskripsikan capaian 
kompetensi keterampilan 
(dalam satu semester) 

Mengetahui kemampuan 
siswa dalam mengaplikasikan 
pengetahuannya melalui 
penyelesaian suatu tugas 
dalam periode/waktu tertentu 

Tabel:  Teknik Peniaian Pengetahuan 

Teknik Bentuk Instrumen Tujuan 

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

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

Tes Lisan Tanya jawab Mengecek pemahaman 
peserta didik untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran 

Penugasan Tugas yang dilakukan 
secara individu maupun 
kelompok 

Memfasilitasi penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
selama proses 
pembelajaran) atau 

mengetahui penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
pada akhir pembelajaran) 

 
C. Penilaian Keterampilan 

1. Pengertian Penilaian Keterampilan 
Penilaian keterampilan adalah suatu penilaian yang dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik 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. 
Penilaian pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti pada ranah 

keterampilan meliputi keterampilan bercerita, menata sarana dan 
prasarana sembahyang, melantunkan sloka-sloka, berdarma 
wacana, bermeditasi, dan berjapa. 

 
2.  Teknik Penilaian Keterampilan 

 Teknik penilaian keterampilan dapat digambarkan pada skema 

berikut. 
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BAB V 
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

 
Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas guru Pendidikan Agama Hindu 
dan Budi Pekerti tentu tidak lepas dari media dan sumber belajar, karena 

media dan sumber belajar termasuk dalam sarana dan prasarana untuk 
menunjang keberhasilan pendidikan. Kelengkapan fasilitas sarana dan 

prasarana sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proses 
pembelajaran. Contoh buku pegangan peserta didik yang tidak merata atau 
tidak semua peserta didik memiliki buku pegangan, maka menghambat 

proses pembelajaran tersebut, ketidaklengkapan sarana dan prasarana 
penunjang Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti perlu dilengkapi, 
sebab semakin lengkap fasilitas penunjangnya akan semakin mendorong 

keberhasilan pembelajaran. Pemanfaatan sarana dan prasarana 
pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 

Namun fasilitas sarana dan prasarana yang banyak tidak menjamin 
suksesnya pembelajaran, kalau pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut 
tidak sesuai tujuan pembelajaran. 

 
Untuk keberhasilan proses pembelajaran sebelum menyampaikan materi 
pokok bahasan, guru berupaya mempersiapkan media dan sarana dan 

prasarana yang akan dipergunakan untuk menunjang topik atau materi 
pelajaran yang akan diajarkan, serta mampu menggunakan secara benar. 

Penggunaan media, sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar 
terhadap keberhasilan proses belajar di kelas / sekolah. Sumber media baik 
sarana dan prasarana dapat dibuat oleh guru, menggunakan sarana yang 

terdapat di perpustakaan sekolah, dan di tempat-tempat persembahyangan 
terdekat, dapat juga dilaksanakan secara bersama-sama pada hari-hari 

tertentu dengan peserta didik ke Pura melaksanakan persembahyangan. 
Dengan cara demikian akan menambah rasa bhakti dan keyakinan terhadap 
kekuasaan Sang Hyang Widhi. Dari uraian di atas media secara garis 

besarnya yang perlu disiapkan adalah: 
A. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 65 
Tahun 2013 tentang Standar Proses dikatakan bahwa “media 

pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 
menyampaikan materi pelajaran”, adapun media pembelajaran 
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti bisa berupa antara lain: 

1. Laptop 
2. Kaset, Audio, Audio CD, dan  Radio. 

3. Video, TV, VCD, DVD. 
4. Media Poster 
5. Karikatur 

6. Still Picture/foto 
7. Papan Tulis 
8. Hand out, buku, modul, brosur, liflet, majalah, koran, album 

9. dan lain-lain 
 

B. Sumber Belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses dikatakan bahwa “sumber belajar, 
dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau 
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sumber belajar lain yang relevan”. Sumber belajar Pendidikan Agama 
Hindu dan Budi Pekerti antara lain: 

1. Kitab Suci Veda seperti; Rgveda, Samaveda, Yajurveda, dan 
Atharveda, Vedasmrthi, Kitab Bhagavad-gītā, Kitab Śarasamuccaya, 
Buku Upadesa, Buku Cerita Tantri, Buku Teks pelajaran Agama 

Hindu, Buku Cerita Tantri Kamandaka, Buku Kidung Pañca Yajña, 
Buku doa sehari-hari, Buku Mahābhārata, Buku Astronomi dalam 

Veda, Buku Wariga dan padewasaan, Buku Etika dan Suśīla Hindu, 
Kitab Mahābhārata, Kitab Rāmāyana, VCD Astronomi, VCD 
Rāmāyana, VCD Mahābhārata, VCD cara berdoa dan sembahyang, 

VCD Tari Sakral, VCD Tari Profan, VCD terkait Tri Murti, Gambar-
gambar Dewa Tri Murti, Gambar-gambar kitab suci. Gambar-
gambar buku biasa, Gambar-gambar makhluk hidup, Gambar-

gambar benda mati, Gambar-gambar peninggalan Mpu Kuturan, 
Gambar-gambar peninggalan Dang Hyang Nirartha, Gambar-gambar 

tokoh Mahābhārata. 
 

2. Lingkungan seperti: Tempat Suci, cagar budaya peninggalan budaya 

Hindu, Masyarakat, Keluarga, dan alam lingkungan sekitarnya 
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BAB VI 
GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN BUDI PEKERTI 

DALAM PEMBELAJARAN ABAD 21 
 
Sesuai dengan Undang-udang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, 

Guru harus mempunyai berbagai kompetensi, diantaranya adalah 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,kompetensi profesional  

dan kompetensi sosial. Disamping empat kompetensi tersebut, dalam 
membantu peserta didik  beradaptasi terhadap perubahan sosial dan 
teknologi di abad ke 21 ini guru juga harus mempunyai kemampuan dan 

kecakapan utama yang yang meliputi : 
1.  Menguasai kurikulum artinya guru agama hindu harus bersedia 

menyampaikan bahan pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, 

menguasai ilmu pengetahuan secara langsung dan tidak langsung 
2.  Mahir dalam pedagogi artinya dalam pengajarannya guru agama 

hindu harus memusatkan pada peserta didik, menggunakan berbagai 
teknik pengajaran dan selalu mengusahakan penggunaan strategi 
pembelajaran yang menarik dan disukai oleh peserta didik. 

3.  Akuntabilitas artinya guru agama Hindu sebagai seseorang yang 
dapat ditiru, apapun yang dikerjakan (kayika) diucapkan (wacika) 

dan dipikirkan (manacika)  harus berdasarkan dharma sehingga 
dapat dipercaya oleh orang lain dalam menjalankan tanggung jawab 
sebagai pendidik dan mempunyai fleksibilitas secara pribadi, dan 

mampu menetapkan dalam mencapai standar dan tujuan yang tinggi 
baik untuk dirinya sendiri maupun untuk peserta didik. 

4.  Memahami perkembangan peserta didik dan menyayanginya 
maksudnya guru harus mengetahui tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik, perilaku keseharian peserta didik dan gelagat peserta 

didik. 
5.  Memahami psikologi pembelajaran maksudnya guru agama Hindu 

harus menguasai teori-teori psikologi pembelajaran dan mampu 
menggunakannya untuk membangun dan mengembangkan 
semangat belajar peserta didik. 

6.  Kecakapan Berkomunikasi artinya guru agama Hindu memiliki 
kecakapan berkomunikasiagar mampu mentransfer ilmu kepada 
peserta didik. Kecakapan ini meliputi : memahami, mengelola, dan 

menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi 
materi pembelajaran baik secara lisan, tulisan, maupun 

menggunakan multimedia. 
7.  Berpikir Kritis artinya guru agama Hindu memiliki kecakapan berpikir 

kritisyang merupakan proses berpikir dan bertindak berdasarkan 

fakta yang telah ada, apapun yang akan dilakukan dimulai dari 
identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul 
dari suatu perbuatan tersebut, berusaha untuk memberikan 

penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan. 
8.  Mampu memberikan konseling maksudnya guru agama hindu harus 

mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya untuk 
selalu berbuat baik, bersusila, bertoleransi antara sesama, dan 
lingkungan alam, sehingga peserta didiknya mampu berhubungan 

dengan Sang Hyang Widhi. 
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9.  Kecakapan menguasai teknologi terkini maksudnya seorang guru 
agama hindu selalu belajar untuk menguasai teknologi, seperti 

mempu menggunakan komputer, infocus, internet, Hp, mampu 
membuat media pembelajaran berbasis IT, sehingga dapat 
mengarahkan peserta didiknya untuk memanfaatkan tehnologi 

dengan baik. 
10.  Tanggung Jawab Sosial artinya Guru agama Hindu harus 

mengutamakan kepentingan peserta didiknya di sekolah, 
menunjukkan perilaku etis yang selalu menjung tinggi profesinya. 
 

Peran Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekertidalam 
Pembelajaran Abad 21 

Sejumlah aspek berbasis karakter dan perilaku yang dibutuhkan 

dalam kehidupan pada abad 21, yaitu: 
1. Leadership – sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan 

menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai 
terobosan-terobosan; 

2. Personal Responsibility – sikap bertanggung jawab terhadap seluruh 

perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri; 
3. Ethics – menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam 

menjalankan kehidupan sosial bersama; 
4. People Skills – memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan 

untuk menjalankan fungsi sebagai mahluk individu dan mahluk 
sosial; 

5. Adaptability – mampu beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai 

perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan; 
6. Self-Direction – memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya 

untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu; 
7. Accountability – kondisi di mana seorang individu memiliki alasan dan 

dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan; 
8. Social Responsibility – memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan 

kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya; dan 

9. Personal Productivity – mampu meningkatkan kualitas 
kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan yang 

dilakukan sehari-hari 
 
Berkaitan hal tersebut di atas guru agama Hindu memberi peran penting 

dalam mewujudkan hal tersebut dengan meningkatkan Sraddha 
(keyakinan) dan Bhakti (rasa syukur dan bakti) untuk membentuk Sikap 

Spiritual dan Sikap Sosial peserta didik, dan seorang guru agama Hindu 
harus mampu menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan, 
menarik dan inovatif. Guru pendidikan agama Hindu memaksimalkan 

konsep Sad Dharma, untuk menumbuhkan budaya belajar yang positif, 
dan membangun karakter peserta didik, sehingga pemahamannya terkait 

Pendidikan Agama Hindu lebih baik. Adapun peran guru dengan 
menggunakan keenam konsep tersebut: 
1. Dharma Wacana yakni guru membiasakan peserta didik 

mendapatkan pencerahan melalui nara sumber, kitab-kitab Śruti, 
Smerti, Bhagavad-gītā, Śarasamuccaya, sehingga meningkatkan 

pengetahuan, penghayatan, dan rohani. 
2.  Dharma Tula yakni guru membiasakan peserta didik untuk selalu 

berperan aktif dalam belajar melalui diskusi, tanya jawab, 
memberikan pendapat dan menerima pendapat orang lain, sehingga 
memunculkan sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. 
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3. Dharma Yatra yakni guru membiasakan peserta didik pergi ketempat-
tempat bersejarah Hindu, untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengamalan ajaran Agama Hindu. Guru mengajak peserta didik 
untuk mengadakan persembahyangan ketempat-tempat suci, 
patirtan baik yang bertempat di pegunungan atau di tepi pantai. 

Untuk meningkatkan kesucian pribadi serta keyakinan kepada Sang 
Hyang Widhi, melihat/ memperluas cakrawala memandang 

keagungan-Nya, mengagumi alam semesta dan ciptaannya sehingga 
semakin teguh untuk mengamalkan ajaran dharma agama Hindu. 

4. Dharma Shanti yakni guru membiasakan  peserta didik untuk selalu 

menciptakan suasana damai antar teman. Guru selalu mengingatkan 
peserta didik untuk saling maaf memaafkan dengan hati dan pikiran 

yang suci serta ucapan yang tulus iklas. 
5.  Dharma Sadhana yakni guru membiasakan peserta didik untuk 

menumbuhkan sikap melayani teman dan orang yang lebih tua, 

sebagai realisasi ajaran dharma dalam diri seseorang. Guru juga 
selalu mengajak peserta didik menumbuhkan etika yang baik dan 

benar dilingkungan sekolah. 
6.  Dharmagītā yakni guru membiasakan untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui menyanyi, 

serta mengajak peserta didik untuk selalu melestarikan, dan 
memelihara warisan budaya tradisional. 

7.  Guru agama Hindu selalu mengajarkan dan menumbuhkan perilaku 
yang baik, sehingga tercipta peserta didik yang memiliki budi pekerti 

luhur 
8.  Guru hendaknya mengingatkan, dan mengajak agar peserta didik 

selalu patuh, taat dengan peraturan (susila), menjauhkan diri dari 

budaya kekerasan baik (Anarkis) ecara fisik maupun verbal dan 
menjauhkan diri dari perbuatan tercela (asusila) seperti korupsi, 

perkelahian dan kenakalan remaja lainnya, guru mampu memberi 
motivasi kepada peserta didik agar tercapainya tujuan ajaran Agama 
Hindu yaitu Moksartham jagadhita ya ca iti dharma yaitu kebahagian 

dan kesejahteraan lahir dan batin. peserta didik diajak untuk ikut 
berkontribusi membangun Negara melalui sikap mental yang positif, 
rajin belajar, bertaqwa, sehingga terwujud tujuan pembangunan 

Nasional. 
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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 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, buku ini dirancang secara khusus untuk 
dijadikan acuan guru dalam menerjemahkan arah dan tujuan Kurikulum 

2013 dan menggunakan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu 
dan Budi Pekerti SMP ke dalam proses pengajaran. Dengan mengacu pada 
kerangka acuan ini, diharapkan guru 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 Pelajaran Pendidikan Agama Hindu 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 lebih terbantu dalam 

menjalankan pembelajaran sesuai arah dan tujuan Kurikulum 2013. 
Namun, keberhasilan semua itu sangat bergantung pada kesiapan berbagai 

pihak, selain kesiapan guru, juga dukungan berbagai pihak para pemangku 
pendidikan lainnya. Terutama komitmen dan dukungan pemerintah daerah, 
lembaga legislatif di daerah, dan masyarakat luas, termasuk LSM, tokoh 
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masyarakat, dan agensi-agensi pembangunan lainnya, di sini sangat 
diharapkan bagi terwujudnya arah dan tujuan Kurikulum 2013.  
 

 


