
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/I
Materi Pokok : Nilai-nilai Yajňa dalam Ramayana
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  faktual,  konseptual,  procedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu  menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 
Sikap :
1.1 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 
1.2 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang
Widhi (Ahimsa)
2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 
Hyang Widhi

Pengetahuan :
3.1 Memahami hakekat dan nilai-nilai Yajňa yang terkandung dalam kitab Ramayana

Keterampilan :
4.1 Mempraktikkan pelaksanaan Yajňa menurut kitab Ramayana dalam kehidupan

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.1 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 
1.2.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.1 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi
ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
2.2.1 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

3.1 Mampu memahami hakikat dan nilai – nilai Yajna yang terkandung dalam kitab Ramayana
            4.1       Mampu mempraktikkan pelaksanaan Yajna menurut kitab Ramayana dalam kehidupan

C. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar
2. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar



3. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan
lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)

4. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk
ciptaan Sang Hyang Widhi

5. Siswa mampu memahami hakikat dan nilai – nilai Yajna yang terkandung dalam kitab Ramayana
6. Siswa mampu mempraktikkan pelaksanaan Yajna menurut kitab Ramayana dalam kehidupan

D. Uraian Materi
A. Pengertian dan Hakikat Yadnya

Dalam  Ṛgveda  VIII,  40.  4.  Yajña  artinya  pengorbanan  atau  persembahan.  Yajña  merupakan  suatu

perbuatan  dan  kegiatan  yang  dilakukan dengan  penuh  keikhlasan  untuk  melakukan persembahan  kepada

Hyang  Widhi/Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  pada  pelaksanaan  di  dalamnya  mengandung  unsur  Karya

(perbuatan), Śreya (tulus ikhlas), Budhi (kesadaran), dan Bhakti (persembahan).

Secara etimologi  kata  Yadnya berasal dari bahasa Sansekerta,  dari akar  kata  Yaj,  yang

menimbulkan beberapa kata, yaitu :Yajus artinya aturan-aturan tentang yadnya dan Yajamana artinya

orang  yang  melaksanakan yadnya.  Kata  Yaj sendiri berarti memuja,  mempersembahkan atau

melakukan pengorbanan.

Jadi, pengertian Yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih untuk kepentingan

diri sendiri dan umat manusia juga alam sekitarnya.

Ada beberapa unsur yang mutlak yang terkandung dalam yadnya, yaitu Karya (perbuatan),

Sreya (ketulusikhlasan), Budhi (kesadaran), dan Bhakti (persembahan). Dalam kitab Atharwa Weda

juga dijelaskan bahwa yadnya merupakan salah satu pilar penyangga tegaknya kehidupan di dunia

ini.

B. Dasar Yadnya

Konsep yadnya telah ada dalam kitab Rg. Weda X. 90, yang meyebutkan bahwa alam ini ada
berdasarkan yadnya-Nya  (MahaPurusa). Dalam Bhagawadgita  III.11  menyatakan bahwa dengan
yadnya itu para dewa akan memelihara manusia dan dengan yadnya itu pula manusia memelihara
para dewa.

Sedangkan berdasarkan kitab Manawa Dharmasastra, dapat diketahui bahwa pikiran manusia
dapat diarahkan pada kelepasan setelah melunasi tiga hutang, yang disebut Tri Rna, di antaranya
Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna. Tri Rna adalah dasar atau latar belakang melaksanakan yadnya.

C. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Yadnya

 Menurut waktu pelaksanaannya :

1) NityaYadnya adalah yadnya yang dilakukan setiap hari, yang termasuk nitya yadnya :

a. Tri  Sandhya,  yaitu tiga  kali  menghubungkan diri  (sembahyang)  kehadapan  Sang
HyangWidhi, dengan kurun waktu pagi hari, tengah hari, dan senja atau malam hari.

b. Yadnya sesa (mesaiban/ngejot) adalah yadnya yang dipersembahkan kehadapan Sang
HyangWidhi setelah masak atau sebelum menikmati makanan.



c. Jnana yadnya adalah yadnya dalam bentuk pengetahuan, antara lain melaksanakan
proses belajar mengajar.

2) Naimitika Yadnya adalah yadnya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang sudah
terjadwal.

3) Insidental adalah yadnya  yang  dilaksanakan pada kejadian-kejadian tertentu  yang
tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yadnya.

 Menurut kuantitasnya :

1) Nista artinya yadnya tingkatan kecil. Dibagi tiga tingkatan, yaitu :

a. Nista ning nista : terkecil diantara yang kecil.

b. Madyaning nista : sedang diantara yang kecil.

c. Utamaning nista : terbesar diantara yang kecil.

2) Madya artinya sedang. Dibagi tiga tingkatan :

a. Nista ning madya : Terkecil diantara yang sedang.

b. Madyaning madya : sedang diantara yang sedang.

c. Utama ning madya : terbesar diantara yang sedang.

3) Utama artinya besar. Dibagi tiga tingkatan :

a. Nista ning utama : terkecil diantara yang besar.

b. Madya ning utama : sedang diantara yang besar.

c. Utama ning utama : yang paling besar

 Menurut kualitasnya :

1) Tamasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-
petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan sradha.

2) Rajasika yadnya adalah yadnya  yang  dilaksanakan dengan penuh harapan akan
hasilnya dan bersifat pamer kemewahan.

3) Satwika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan berdasarkan sradha, lascarya, sastra
agama, daksina, mantra, gitaannasewa, dan nasmita.

Pada prinsipnya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan yadnya adalah                  a)
keyakinan atau sradha,  b)  ketulusanhati,  c)  kesucian,  d)  berpedoman pada sastra  agama,  e)
penyesuaian dengan desa, kala, patra, f) upacara dan upakara (daksina), g) adanya puja, mantra, dan
gita, serta yang lain yang berhubungandengan dharma.

D. Pokok-pokokAjaranYadnya



Penjelasan-penjelasan tentang Panca Yadnya menurut kitab suci Weda maupun kitab sastra
lain.

a. Kitab Sathapata Brahmana adalah bagian dari RgWeda. Penjelasan tentang Panca Yadnya
pada kitab ini :

o Bhuta Yadnya : yadnya kepada parabhuta.

o ManusaYadnya : persembahan berupa makanan yang ditujukan kepada orang lain atau

sesama.

o Pitra Yadnya : yadnya kepada para leluhur yang disebut swadha.

o Dewa Yadnya : yadnya kepada para dewa yang disebut swaha.

o Brahma Yadnya : yadnya dengan mempelajari pengucapan ayat-aya tsuci Weda.

b. Kitab Bhagawadgita pada sloka IV.28. Penjelasannya :

o Drvya Yadnya : persembahan dengan berdana punia harta benda.

o Tapa Yadnya : persembahan berupa pengendalian indria.

o Yoga Yadnya : persembahan dengan melakukan astangga yoga.

o Swadyaya Yadnya  : persembahan berupa pengendalian diri dengan belajar sendiri

langsung kehadapan Sang Hyang Widhi.

o Jnana Yadnya : persembahan berupa ilmu pengetahuan.

c. Kitab Manawa Dharmasastra. Penjelasannya :

o Brahma Yadnya : persembahan dengan belajar dan mengajar secara penuh keikhlasan.

o Pitra Yadnya : persembahan dengan menghaturkan tarpana dan air kepada leluhur.

o Dewa Yadnya : persembahan dengan menghaturkan minyak dan susu kehadapan para

dewa.

o Bhuta Yadnya : persembahan dengan melaksanakan upacara bali kepada para bhuta.

o Nara Yadnya : yadnya berupa penerimaan tamudenganramahtamah.

d. Kitab Gautama Dharmasastra. Terdapat tiga pembagian Yadnya, yaitu :

o Dewa Yadnya : persembahan kepada Hyang Agni dan Dewa samodaya.

o Bhuta Yadnya  : persembahan kepada Lokapala  (dewa pelindung)  dan para dewa

penjaga pintu pekarangan, pintu rumah serta pintu tengah rumah.

o Brahma Yadnya : persembahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Weda.

e. Lontar Korawa Srama. Penjelasannya :



o Dewa Yadnya : persembahan dengan sesajen dan mengucapkan sruti dan Stawa pada

bulan purnama.

o Rsi Yadnya : persembahan punia, buah-buahan, makanan, kepadapara MahaRsi.

o Manusa Yadnya : memberikan makanan kepada masyarakat.

o PitraYadnya : persembahan dengan puja dan bali atau banten kepada para leluhur.

o Bhuta Yadnya : persembahan berupa puja dan caru kepada para bhuta.

f. Lontar Singhalanghyala. Penjelasannya :

o Bojana Patra Yadnya : persembahan dengan menghidangkan makanan.

o Kanaka Ratna Yadnya : persembahan berupa emas dan permata.

o Kanya Yadnya : persembahan berupa gadis suci.

o Brata Tapa Samadhi Yadnya : persembahan dengan melaksanakan tapa, bratha, dan

Samadhi.

o Samya JnanaYadnya : persembahan dengan keseimbangan dan keserasian.

g. LontarAgastyaParwa. Penjelasan PancaYadnya dalam lontar Agastya Parwa paling sesuai
penerapannya di Indonesia. Berikut penjelasannya :

o Dewa Yadnya : persembahan dengan minyak dan biji-bijian kehadapan Dewa Siwa

dan Dewa Agni di tempat pemujaan dewa.

o Rsi Yadnya : persembahan dengan menghormati pendeta dan membaca kitab suci.

o Pitra Yadnya : upacara kematian agar roh yang meninggal mencapai alam Siwa.

o Bhuta Yadnya  : persembahan dengan menyejahterakan tumbuh-tumbuhan dan

menyelenggarakan upacara tawur serta upacara panca wali karma.

o Manusa Yadnya : persembahan dengan member makanan kepada masyarakat.

E. Metode Pembelajaran  
Pendekatan : Saintifik 
Metode : 
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, LCD, Speaker

G. Sumber Belajar
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Kitab Sarasamuscaya



 Kitab Bhagavad Gita
 Kitab Ramayana
 Film Ramayana

H. Langkah - LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Guru  dan  peserta  didik  mengawali
pertemuan  dengan  mengucapkan
salam Panganjali ”Om Swastyastu” 

2. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa
sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 

3. Guru  memberikan  beberapa
pertanyaan  kepada  siswa  untuk
memfokuskan pada materi yang akan
dipelajari. 

Contoh  :  apa  yang  dapat  kita  lakukan
untuk membantu  teman yang sedang
sedih?

2. Kegiatan Inti Mengamati :
1. Peserta  didik  untuk  mengamati
pelaksanaan  Yajna  dan  nilai  –  nilai
yang  terkandung  dalam  kitab
Ramayana 
2. Peserta  Didikmembaca  sumber  –
sumber  atau  sloka  yang  mewajibkan
melaksanakan Yajna

Menanya :
3. Peserta  didik  menanyakanJenis  –
jenis Yajna yang terdapat dalam kitab
Ramayana
4. Pendidikmenunjukkan  sarana
yang dapat dipakai sebagai Yajna

Mengeksperimen/Mengeksplorasi :
5. Peserta  didik  menuliskan  macam
– macam Yajna yang terdapat  dalam
kitab Ramayana
6. Pendidik  mencontohkan
Yajnayang  tepat  sesuai  cerita
Ramayana

Mengasosiasi : 
7. Peserta  didik   menyimpulkan
pelaksanaan  Yajna  dalam  Kitab
Ramayana
8. Menganalisis berbagai macam hal
yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan
Yajna dalam cerita Ramayana

3. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
1. Peserta  didik  menyampaikan  dalam

bentuk  tulisan  pelaksanaan  Yajna



dalam kitab Ramayana
2. Menunjukkan  gambar/foto  terkait

kegiatan pelaksanaan Yajna
3. Menonton epos Ramayana

I. Penilaian  Proses dan Hasil 
a.i.1.a.i.1. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi 

observasi 1. Kemampuan  mengucapkan
salam agama Hindu

2. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

3. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

4. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi) makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.2. Instrumen Penilaian Pengetahuan
a.i.1.a.i.2.a. Tugas
Membuat ringkasan materi Yajna yang terkandung dalam kitab Ramayana
a.i.1.a.i.2.b. Observasi : 
Mengumpulkan  hasil  mengamati  pelaksanaan  Yajna  yang  terkandung  dalam  kitab
Ramayana dan dalam Masyarakat
a.i.1.a.i.2.c. Tes Lisan : 
Menceritakan epos Ramayana secara singkat
a.i.1.a.i.2.d. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut :
1. Uraikan pengertian Kata Ramayana dan siapakah Penulisnya?
2. Sebutkan Sapta Kanda!
3. Sebutkan nilai – nilai Yajna dalam Ramayana!
4. Sebutkan sarana Yajna yang dapat digunakan!
5. Sebutkan bentuk – bentuk Yajna!

Jawaban :
1. Ramayana : Rama dan Ayana (perjalanan), Ramayana : Perjalanan Hidup sri Rama.

Penulisnya adalah Rsi Walmiki



2. Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yudha
Kanda dan Uttara Kanda

3. Upacara permohonan Dasaratha untuk mendapatkan Putra, Penobatan Rama menjadi
Raja Ayodhya, Penobatan Wibisana menjadi Raja Alengka, Bhakti Hanuman kepada
Sri Rama.

4. Bunga, Air, Api, Buah, daun
5. Bentuk – bentuk Yajna :

a.a) Yadnya dalam bentuk persembahan/Upakara

a.b) Yadnya dalam bentuk pengendalian diri/tapa

a.c) Yadnya dalam bentuk aktivitas/karma

a.d) Yadnya dalam bentuk harta benda / kekayaan/punia

a.e) Yadnya dalam bentuk ilmu pengetahuan/jnana

a.i.1.a.i.3. Instrumen Penilaian Keterampilan
1. Portofolio : 
Membuat  Laporan  pelaksanaan  Yajna  yang  terkandung  dalam  kitab  Ramayana  di
masyarakat
2. Test Praktik
Siswa mempraktikkan ajaran Yajna dalam kehidupan sehari – hari di lingkungan keluarga
dengan instrument :
Kegiatan Deskripsi Pencapaian 

YA TIDA
K

TTD ORANG TUA

Tri  Sandhya
sore

Mempraktekkan  Tri
Sandhya di rumah 

Yajna Sesa Berdoa  sebelum
makan

Mengetahui Bontang, Juli 2014 
Kepala SMA N 1 Bontang, Guru Mata Pelajaran,

Titi Wurdiyanti,M.Pd Ni Made Adnyani,S.Ag
NIP. 19680501 199602 2 002 NIP.19850802 200903 2 008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/I
Materi Pokok : Ajaran Upaveda
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
6. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
7. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  faktual,  konseptual,  procedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu  menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 
Sikap :
1.3 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 
1.4 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang
Widhi (Ahimsa)
2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 
Hyang Widhi

Pengetahuan :
3.2Menyebutkan ajaran Upaveda sebagai tuntunan hidup

Keterampilan :
4.2Menalar Upaveda sebagai tuntunan hidup

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.2 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 
1.4.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)



2.1.2 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi
ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
2.2.2 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

3.2 Mampu menyebutkan ajaran Upaveda sebagai tuntunan hidup
            4.2Mampu menalar Upaveda sebagai tuntunan hidup

C. Tujuan Pembelajaran
7. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar
8. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar
9. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan

lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
10. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk

ciptaan Sang Hyang Widhi
11. Siswa mampu menyebutkan ajaran Upaveda sebagai tuntunan hidup
12. Siswa mampu menalar Upaveda sebagai tuntunan hidup

D. Uraian Materi
UPAVEDA

Kelompok  Upadewa  adalah  kelompok  kedua  yang  sama  pentingnya  dengan  Wedangga.

Kelompok ini dikodifikasinya terdiri atas beberapa cabang ilmu, yaitu :

SAPU AYU ARTHA DHARMAMU

1. Jenis Itihasa.

2. Jenis Purana.

3. Jenis Ayur Weda

4. Jenis Arthasastra..

5. Jenis Gandharwa.

6. Jenis Kamasastra.

7. Agama

1). Jenis Itihasa.

Jenis itihasa merupakan jenis epos yang terdiri atas dua macam, yaitu: 

a. Ramayana, terdiri atas tujuh kanda.

b. Mahabharata, terdiri atas 18 buah buku (Parwa).  Kitab Mahabharata terdiri dari dua buku

suplemen yaitu kitab Hariwamsa dan Bhagawadgita.

Ramayana ditulis oleh Bhagawan Walmiki. Menurut tradisi, kejadian yang dilukiskan di dalam

Ramayana menggambarkan kehidupan pada zaman Tretayuga tetapi menurut kritikus Barat berpendapat

bahwa Ramayana sudah selesai ditulis sebelum tahun 500 S.M. Diduga ceritanya telah populer tahun

3100 S.M.

Ramayana merupakan epos Aryanisasi yang ditulis dalam bentuk stanza, meliputi 24.000 buah

stanza.Penulisnya sendiri menamakannya puisi, akhyayana, gita dan samhita.Seluruh isi dikelompokkan



di dalam tujuh kanda, yaitu Kiskindha kanda, Sundara kanda, Yuddha kanda dan Uttara kanda.Tiap-tiap

kanda itu merupakan satu kejadian yang menggambarkan ceritra yang menarik.Kitab ini dikenal sebagai

Adikawya sedangkan Walmiki dikenal sebagai Adikawi.

Banyak gubahan di tulis dalam berbagai bentuk dalam versi baru seperti Ramayanatatwapadika

ditulis oleh Maheswaratirtha, Amrtakataka oleh Sri Rama, Kekawin Ramayana oleh Mpu Yogiswara,

dan sebagainya. Tentang kedudukan Itihasa diantara Weda itu disebutkan secara sepintas lalu saja di

dalam Weda Sruti dimana di dalam Weda Sruti kita jumpai istilah-istilah Akhyayana itu dimasukkan

pula ke dalam Itihasa.Itihasa berasal dari tiga kata yaitu Iti – ha – asa yang artinya “Sesungguhnya

kejadian  itu  begitulah  nyatanya”.Jadi  Itihasa  memuat  unsur  sejarah  yang  memuat  macam-macam

isi.Menurut kritikus Barat, Ramayana dibandingkan sebagai kitab Illiad karya Homer.

Berbeda halnya dengan Ramayana, Mahabharata lebih muda umurnya dan menurut Prof. Pargiter

kejadian  Bharata  Yudha diperkirakan pada  ± 950 S.M.  Tetapi  tradisi  meletakkan kejadian  itu  pada

permulaan zaman Kaliyuga 3101 S.M. Kitab Mahabharata mencerita-kan kehidupan keluarga Bharata

dan isinya menggambarkan pecahnya perang saudara antara bangsa Arya sendiri. Kitab ini meliputi 18

buah buku (Parwa) yaitu: Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma

Parwa,  Drona  Parwa,  Karna  Parwa,  Salya  Parwa,  Sauptika  Parwa,  Santi  Parwa,  Anusasana  Parwa

Aswame-dihika  Parwa,  Asramawasika  Parwa,  Mausala  Parwa,  Mahaprasthanika  Parwa  dan

Swargarohana  Parwa.  Parwa  yang  ke  12  merupakan  parwa  yang  terpanjang  yaitu  meliputi  14000

stanza.Seluruh Parwa meliputi 8 x besarnya Illiad dan Odyessy.

Menurut  tradisi  Mahabharata  ditulis  oleh  Bhagawan  Wyasa  (Abyasa).Selain  kedelapan  belas

parwa itu  terdapat  pula dua buku suplemen yaitu  Hariwamsa dan Bhagawadgita.  Bhagawan Wyasa

dikenal  pula  dengan  nama  Krsnadwipayana,  putra  Maha  Rsi  Parasara.  Maha  Rsi  Abyasa  (Wyasa)

terkenal bukan saja karena karya Mahabharatanya tetapi juga karena usahanya disumbangkan dalam

menyusun  kodifikasi  catur  Weda  itu.Mahabharata  banyak  menggambarkan  kehidupan  keagamaan,

sosial,  politik  menurut  agama Hindu,  yang mirip  dengan Dharmasastra  dan Wisnusmrti.Hariwamsa

membahas mengenai asal mula keluarga Bhatara Krisna seperti pula yang dapat kita jumpai di dalam

Wisnupurana dan Bhawisyaparwa.

2). Jenis Purana.

Jenis ini merupakan kumpulan ceruta-cerita kuno isinya memuat “Case Law” dan tradisi tempat

setempat.  Adapun  jenis-jenis  kitab  Purana  itu  adalah:  Brahmanda,  Brahmawaiwarta,  Markandhya,

Bhawisya,  Wamana, Brahma, Wisnu, Narada,  Bhagawata,  Garuda,  Padma, Waraha,  Matsya,  Kurma,

Lingga, Siwa, Skanda, dan Agni.

Kadang-kadang ada pula yang menambahkan dengan nama Wayupurana, tetapi nyatanya kitab

ini kadang-kadang dikelompokkan ke dalam kitab Bhagawata Purana. Berdasarkan sifatnya kedelapan

belas purana itu dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

1. Satwikapurana terdiri dari Wisnu, Narada, Bhagawata, Garuda, Padma dan Waraha.



2. Rajasikapurana terdiri dari Brahmanda, Brahmawaiwarta, Markan-dya, Bhawisya, Wamana

dan Brahma.

3. Tamasikapurana  terdiri  atas  Matsyapurana,  Kurmapurana,  Lingga-purana,  Siwapurana,

Skandapurana dan Agnipurana.

Kitab  Purana  sangat  penting  karena  memuat  cerita-cerita  yang menggambarkan  pembuktian-

pembuktian  hukum yang  pernah  dijalankan.Kitab  ini  merupakan  kumpulan-kumpulan  jurisprudensi.

Pada umumnya, suatu Purana lengkap dan baik memuat lima macam isi pokok. Menurut Wisnupurana

III. 6. 24 menjelaskan bahwa isi kitab purana meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Cerita tentang pencipta dunia (Cosmogony).

2. Cerita tentang bagaimana tanda dan terjadinya pralaya (Kiamat).

3. Cerita yang menjelaskan silsilah dewa-dewa dan bhatara.

4. Cerita mengenai zaman Manu dan Manwantara.

5. Cerita  mengenai  silsilah  keturunan  dan  perkemabangan  dinasti  Suryawangsa  dan

Candrawangsa.

Definisi  di  atas tidaklah selalu sama, karena pada umumnya kitab-kitab Purana lainnya tidak

sebanyak  itu  isi  masalahnya.  Isi  kitab-kitab  Purana  lainnya  memuat  pokok-pokok  pemikiran  yang

menguraikan  tentang  cerita  kejadian  alam  semesta,  doa-doa  dan  mantra  untuk  sembahyang,  cara

melakukan puasa, tatacara upacara keagamaan dan petunjuk-petunjuk mengenai cara bertirthayatra ke

tempat-tempay suci. Adapun peranan terpenting dari Purana ialah: karena memuat pokok-pokok ajaran

mengenai Theisme (Ketuhanan) yang dianut menurut berbagai madzab Hindu.

Kitab-kitab Purana ini banyak yang telah digubah kedalam bahasa Jawa Kuno atau bahasa Kawi

yang dipelihara di berbagai puri.Umumnya masih dalam rontal. Sejarah penulisan Purana dimulai pada

tahun 500 S.M. dan mencapai kesempurnaan pada ± tahun 600 M waktu Harsawardana memerintah

wilayah  Aryawarta.  Sebagai  mana  diketahui  bahwa  zaman  pemerintahan  Harsawardana  adalah

merupakan zaman keemasan Hindu sehingga para pemuka-pemuka agama benar-benar memanfaatkan

waktunya untuk pengabdian sepenuhnya bagi kepentingan agama.

Disamping kedelapan belas Purana terdapat pula sastra yang tergolong Upa Purana atau Kitab

Purana tambahan.Kitab-kitab ini intinya tidak berbeda dari kitab Purana sebelumnya melainkan sebagai

tambahan yang lebih mengkhusus.

Adapun  yang  tergolong  Upa  Purana  sebanyak  18  juga,  yaitu  Sanatkumara,  Narasimaka,

Brihannaradiya,  Siwarahasya,  Durwasa, Kapila, Wamana, Bhargawa, Waruna,  Kalika,  Samba, Nandi,

Surya, Parasara, Wasistha, Dewi-Bhagawata, Ganesa dan Hamsa.

3). Arthasastra.

Jenis  Arthasastra  adalah  jenis  ilmu  pemerintahannegara.  Isinya  merupakan  pokok-pokok

pemikiran ilmu politik. Ada beberapa buku yang dikodifikasikan menurut bidang ini, antara lain: Kitab

Usana, Nitisara, Sakraniti dan Arthasastra. Jenis Arthasastralah yang paling lengkap isinya menguraikan

tentang tata pemerintahan negara.



Pokok-pokok ajaran Arthasastra terdapat pula di dalam Ramayana dan Mahabharata.  Sebagai

cabang ilmu,  jenis  ilmu  ini  disebut  Niti  Sastra  atau  Rajadharma atau  Danniti.  Bhagawan Brhaspati

mempergunakan  istilah  Arthasastra,  yang  kemudian  Kautilya  (Canakya)  di  dalam menulis  kitabnya

mempergunakan istilah Arthasastra. Ada beberapa Acarya terkenal di bidang Niti Sastra mewakili empat

pandangan teori ilmu politik, yaitu Bhagawan Brhaspati, Bhagawan Usana, Bhagawan Parasara dan Rsi

Canakya  sendiri.  Penulis-penulis  lainnya  seperti  Wisalaksa,  Bharadwaja,  Dandin  dan  Wisnugupta

banyak pula sumbangan mereka.

Jenis-jenis Arthasastra yang banyak digubah di Indonesia adalah jenis Usana dan jenis Nitisara

disamping catatan-catatan kecil yang merupakan ajaran nibandha di dalam bidang Niti Sastra.Umumnya

naskah-naskah itu tidak lengkap lagi sehingga bila ingin mengadakan rekonstruksi diperlukan data-data

dan bahan-bahan untuk penulisannya kembali.

4). Ayur Weda.

Jenis  kitab yang dikodifikasikan di  bawah ini  adalah kitab-kitab yang menurut  materi  isinya

menyangkut bidang ilmu kedokteran. Ada banyak buku terkenal antara lain Ayurweda, Carakasamhita,

Susrutasamhita, Kasyapasamhita, Astanggahrdaya, Yogasara dan Kamasutra.

Pada umumnya kitab Ayurweda erat sekali hubungannya dengan kitab-kitab Dharmasastra dan

Purana.  Ajaran umum yang menjadi hakekat isi seluruh kitab ini adalah menyangkut bidang kesehatan

jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya.Jadi Ayur Weda adalah filsafat kehidupan, baik etis

maupun medis.Oleh karena itu luas lingkup bidang isi ajaran yang dikodifikasikan didalam bidang Ayur

Weda ini meliputi bidang yang sangat luas dan yang merupakan hal-hal yang hidup. Menurut materi

Ayur Weda meliputi 8 bidang ajaran umum, yaitu:

1. Salya yaitu ajaran mengenai ilmu bedah.

2. Salkya yaitu ajaran mengenai ilmu penyakit.

3. Kayakitsa yaitu ajaran mengenai ilmu obat-obatan.

4. Bhutawidya yaitu ajaran mengenai ilmu psiko theraphi.

5. Kaumarabhrtya  yaitu  ajaran  mengenai  pendidikan  anak-anak  dan  merupakan  dasar

bagi ilmu jiwa anak-anak.

6. Agadatantra yaitu ilmu toxikoloki.

7. Rasayamatantra yaitunilmu mujizat.

8. Wajikaranatantra yaitu ilmu jiwa remaja.

Diantara jenis buku Ayur Weda yang banyak disebut namanya disamping Ayur Weda yang ditulis

oleh Maha Rsi Punarwasu, terdapat pula kitab Caraka Samhita. Kitab inipun memuat 8 bidang ajaran,

yaitu 

1. Sutrathana yaitu ilmu pengobatan.

2. Nidanasthana yaitu ajaran umum mengenai berbagai jenis penyakit yang umum.

3. Wimanasthana yaitu ilmu pathology.

4. Sarithana yaitu ilmu anatomi dan emberiology.



5. Indriyasthana yaitu mengenai bidang diagnosa dan pragnosa.

6. Cikitasasthana yaitu ajaran khusus mengenai pokok-pokok ilmu therapy.

7. Kalpasthana.

8. Siddhisthana.

Kedua  bidang  terakhir  merupakan  ajaran  umum  mengenai  pokok-pokok  ajaran  bidang

therapy.Kitab terakhir ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab dan Persia pada tahun 800 M. Kitab

Susruta Samhita terutama menekan ajaran umum dibidang ilmu bedah dengan mengemukakan berbagai

alat  yang  dapat  dipergunakan  didalam melakukan  pembedahan.Buku  ini  ditulis  oleh  Susanta.Nama

beliau  terkenal  sampai  ke  dunia  barat  pada  abad  ke  IX.Kitab  Yogasara  dan Yogasastra  ditulis  oleh

Bhagawan Nagarjuna.Isinya memuat pokok-pokok ilmu yoga yang dirangkaikan dengan sistim anatomi

yang penting artinya didalam pembinaan kesehatan jasmani dan rokhani.Merupakan cabang ilmu Ayur

Weda  juga  disebut  kitab  Kamastra.Kitab  ini  tergolong  dalam  bidang  ilmu  Wajikaranatantra.Kitab

Kamasastra  yang terpenting adalah karya  Bhagawan Watsyayana.Menurut  penelitian kitab ini  ditulis

sebelun abad 11 masehi.

5). Gandharwa Weda.

Jenis  kitab  yang  dikodifikasi  dibawah  titel  ini  adalah  kitab  yang  membahas  berbagai  aspek

cabang ilmu seni.Ada beberapa buku penting antara lain;  Natyasastra  meliputi  Natyawedagama dan

Dewadasasahasri, disamping buku-buku lain seperti Rasarnawa. Rasaratnasamuccaya dan lain-lain.Jenis

kitab ini belum banyak digubah di Indonesia.

Dari  uraian  diatas  maka  jelas  bahwa  kelompok  Weda  Smrti  meliputi  banyak  buku  dengan

berbagai  sub titelnya yang dikodifikasinya  mengkhusus menurut  jenis bidang ilmu tertentu.  Dengan

uraian ini kiranya telah dapat diperkirakan betapa luas Weda itu, mencakup seluruh aspek kehidupan

manusia. Didalam menggunakan ilmu Weda itu sebagai sumber upaya hukum yang perlu dipedomani

adalah disiplin ilmu karena tiap ilmu akan menunjuk pada satu aspek dengan sumber-sumber yang pasti

pula. Inilah yang perlu diperhatikan dan dihayati untuk dapat mengenal isi Weda secara sempurna.

E. Metode Pembelajaran  
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, LCD

G. Sumber Belajar
 Kitab Veda
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Kitab Manawa Dharmasastra

H. Langkah - LangkahPembelajaran 



Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
4. Kegiatan Pendahuluan 4. Guru  dan  peserta  didik  mengawali

pertemuan  dengan  mengucapkan
salam Panganjali ”Om Swastyastu” 

5. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa
sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 

6. Guru  memberikan  beberapa
pertanyaan  kepada  siswa  untuk
memfokuskan pada materi yang akan
dipelajari. 

Contoh : apa arti Veda?

5. Kegiatan Inti Mengamati :
9. Peserta  didik  mendengarkan
dengan seksama penjelasan Upaveda
10. Peserta  didik  mengamati
penerapan Upaveda dalam kehidupan

Menanya :
11. Peserta didik menanyakan bagian
– bagian upaveda
12. Pendidik  menunjukkan
pentingnya   penerapan  Upaveda
dalam kehidupan

Mengeksperimen / Mengeksplorasi :
13. Peserta  didik  membuat  struktur
dalam  bentuk  peta  konsep  bagian  –
bagian Upaveda.
14. Pendidik mencontohkan sari – sari
Itihasa  yang  berkaitan  dengan
kehidupan

Mengasosiasi :
15. Peserta  didik  membuat  synopsis
cerita  Ramayana  dan  Mahabharata,
bagian dari Upaveda
16. Peserta  didik  mengenal  tokoh  –
tokoh  yang  Dharma  dan  Adharma
dalam Itihasa

6. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
4. Peserta  didik  menyampaikan  dalam

bentuk  tulisan  bermain  peran  seperti
tokoh  –  tokoh  yang  terdapat  dalam
Ramayana dan Mahabharata

5. membuat  dalam  bentuk  gambar  –
gambar, peta konsep, diagram bagian
– bagian dariu\ Upaveda

I. Penilaian  Proses dan Hasil 



a.i.1.a.i.4. Instrumen Penilaian Sikap
Teknik

Penilaian
Indikator sikap yang di

observasi
Deskripsi 

observasi 5. Kemampuan  mengucapkan
salam agama Hindu

6. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

7. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

8. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi) makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.5. Instrumen Penilaian Pengetahuan
a.i.1.a.i.5.a. Tugas
Membuat ringkasan dan peta konsep Upaveda
a.i.1.a.i.5.b. Observasi : 
Menuliskan hasil mengamati pelaksanaan Upaveda dalam masyarakat Hindu setempat
a.i.1.a.i.5.c. Tes Lisan : 
Menceritakan epos Mahabharata secara singkat
a.i.1.a.i.5.d. Tes Tertulis
Terlampir!

a.i.1.a.i.6. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio : 
Membuat Laporan pelaksanaan dan penerapan Upaveda dalam Masyarakat

Mengetahui Bontang, Juli 2014 
Kepala SMA N 1 Bontang, Guru Mata Pelajaran,

Titi Wurdiyanti,M.Pd Ni Made Adnyani,S.Ag
NIP. 19680501 199602 2 002 NIP.19850802 200903 2 008



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/I
Materi Pokok : Hakekat Padewasan
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

10. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

11. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  faktual,  konseptual,  procedural

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu  menggunakan

metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 



Sikap :

1.5 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 

1.6 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)

2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang

Widhi (Ahimsa)

2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 

Hyang Widhi

Pengetahuan :

3.3Menjelaskan Hakekat Padewasan (Wariga) dalam kehidupan umat Hindu

Keterampilan :

4.3Mempraktekkan cara menentukan padewasan (Wariga) dalam kehidupan Umat Hindu

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :

1.1.3 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 

1.6.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)

2.1.3 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi

ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)

2.2.3 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)

makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

3.3 Mampu menjelaskan hakekat Padewasan (Wariga) dala kehidupan umat Hindu

4.4 Mampu mempraktekkan cara menentukan padewasan (Wariga) dalam kehidupan umat Hindu

C. Tujuan Pembelajaran
13. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar

14. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar

15. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan

lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)

16. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk

ciptaan Sang Hyang Widhi

17. Siswa mampu menjelaskan hakekat Padewasan (Wariga) dala kehidupan umat Hindu

18. Siswa mampu  mempraktekkan  cara  menentukan  padewasan (Wariga)  dalam kehidupan  umat

Hindu

D. Uraian Materi
PEWARIGAAN       



A. Kalender Pawukon Bali 

Kalender pawukon adalah kalender aritmatik murni. Kalender ini tidak mencatat angka 
tahun mulainya, dan berputar siklik (nemu-gelang) tanpa berhenti. Satu tahun pawukon 
= 210 hari, terbagi dalam satuan 7 harian bernama wuku yang berjumlah 30. Masing-
masing wuku memiliki nama, tidak berbeda jauh dengan nama wuku di Jawa, dari mana
perhitungan ini berasal. Kalender pawukon tidak memperhitungkan phase bulan 
maupun musim.

Tahun baru dalam kalender pawukon tidak dikenal, walaupun demikian, mulainya wuku 
Sinta dikenal sebagai permulaan siklus pawukon. Sedangkan berakhirnya wuku 
Watugunung adalah berakhirnya satu siklus pawukon. Mulainya siklus pawukon ini 
ditandai dengan mensucikan diri, mandi dan berenang di laut atau danau, dikenal 
dengan hari suci Banyu Pinaruh (pina-wruh), setelah sebelumnya pawukon diakhiri 
dengan hari suci odalan Sanghyang Aji Saraswati pada hari Saniscara Umanis 
Watugunung.

Semua wewaran bertemu (nemu gelang) dalam siklus pawukon. Namun karena 1 tahun
pawukon, 210 hari tidak menghasilkan bilangan bulat (integer) jika dibagi dengan 4 
(caturwara), 8 (astawara) dan 9 (sangawara), maka ada beberapa perhentian (pause) 
dalam siklus-siklus tersebut. Selengkapnya dapat ditemukan dalam pembahasan 
tentang perhitungan wewaran.

Karena sebagian besar hari-hari raya di Bali ditetapkan berdasarkan siklus pawukon, 
maka pengetahuan akan siklus pawukon ini akan sangat membantu. Penerapannya 
secara langsung dapat dipraktekkan dalam kalkulator pewarigaan di kelir 
babadbali.com. Misalnya menemukan kapan hari raya Galungan berikutnya, dengan 
perintah plus (+) kemudian masukkan 210 untuk melompat ke Galungan berikutnya. 
Untuk menemukan weton (kombinasi saptawara dan pancawara) berikutnya tinggal 
melompat ke 35 (7x5) hari berikutnya. Selamat mencoba.

Tabel Wuku 

 Nama Bali Nama Jawa Urip Letak

1 Sinta Sinta 7 Barat

2 Landep Landep 1 Barat laut

3 Ukir Ukir 4 Utara

4 Kulantir Kurantil 6 Timur laut

5 Tolu Tolu 5 Timur

6 Gumbreg Gumbreg 8 Tenggara

7 Wariga Warigalit 9 Selatan

8 Warigadean Warigagung 3 Barat daya

9 Julungwangi Julungwangi 7 Barat

10 Sungsang Sungsang 1 Barat laut

11 Dungulan Galungan 4 Utara

12 Kuningan Kuningan 6 Timur laut

13 Langkir Langkir 5 Timur

14 Medangsia Mandasiya 8 Tenggara

http://www.babadbali.com/pewarigaan/pancawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/saptawara.htm
http://www.babadbali.com/piodalan/galungan.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/pewarigaan.php
http://www.babadbali.com/pewarigaan/pawewaran.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/sangawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/astawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/caturwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/wewaran.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/cari.php?sapta=Sabtu&panca=Umanis%20(Legi)&wuku=Watugunung
http://www.babadbali.com/pewarigaan/cari.php?sapta=Sabtu&panca=Umanis%20(Legi)&wuku=Watugunung
http://www.babadbali.com/piodalan/srs-wati.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/cari.php?sapta=Minggu&panca=Paing&wuku=Sinta
http://www.babadbali.com/pewarigaan/wuku.htm


15 Pujud Julungpujut 9 Selatan

16 Pahang Pahang 3 Barat daya

17 Krulut Kuruwelut 7 Barat

18 Mrakih Merakeh 1 Barat laut

19 Tambir Tambir 4 Utara

20 Medangkungan Madangkungan 6 Timur laut

21 Matal Maktal 5 Timur

22 Uye Wuye 8 Tenggara

23 Menail Manail 9 Selatan

24 Prangbakat Prangbakat 3 Barat daya

25 Bala Bala 7 Barat

26 Ugu Wugu 1 Barat laut

27 Wayang Wayang 4 Utara

28 Klawu Kulawu 6 Timur laut

29 Dukut Dukut 5 Timur

30 Watugunung Watugunung 8 Tenggara

B. WEWARAN 

Satu hari di Bali berlaku sejak terbitnya matahari sekitar pukul 06:00 pagi hingga keesokan harinya sebelum
matahari  mulai  terbit.Berlainan  dengan  pergantian  hari  internasional  yang  dimulai  dari  pukul  00:00:00
tengah malam, dan hari di Jawa yang dimulai sejak terbenamnya matahari sekitar pukul 18:00 (mungkin
karena  pengaruh  Islam).Sebetulnya  di  Bali  tidak  ada  istilah  malam  Minggu,  karena  saat  itu  di  Bali
sebenarnya masih resmi Sabtu malam :)

Pengelompokan hari secara internasional adalah minggu (week, bukan Sunday). Dalam satu minggu, tiap
hari diberi nama yang membedakan hari yang satu dengan lainnya. Kita semua sudah sangat hapal dengan
sifat masing- masing hari, seperti kejamnya Senin dan indahnya Sabtu dan pendeknya hari Minggu :)

Di Bali pengelompokannya tidak hanya 7 hari itu saja, ada 3, sampai 9. Bahkan 1 atau 2 hari !! Masing-
masing hari dalam kelompok itu punya nama, punya sifat, punya syarat, punya letak dan punya urip. Jangan
heran kalau justeru di budaya asalnya, Jawa, hal ini sudah lapuk dimakan jaman.Di Bali semuanya masih
lestari,  karena  orang  tahu  bagaimana  memanfaatkannya.Pengelompokan  ini  dipelajari  dalam  ilmu
wewaran.Wewaran diyakini  merupakan hitungan irama kosmos.  Jangan sinis  mengatakan bahwa hal  ini
terlalu  dibuat-buat,  pada  kenyataannya,  hanya  budaya  yang  beradab  yang  menjaga  keselarasan  irama
manusia dengan irama mesta. Pada masa kinipun tidak ada yang bisa membantah bahwa alam semesta kita
berdenyut berirama, cuma sedikit manusia yang memahami ritmenya.Marilah kita pelajari makna masing-
masing irama itu.Yang paling misterius adalah urip.

Urip,  juga disebut dengan neptu.Di beberapa tempat di  Jawa, sebutan neptu otomatis  sudah merupakan
jumlah dari urip saptawara dan urip pancawara.Dalam upakara dan bebantenan, urip ini disimbolkan dengan
sejumlah uang kepeng atau pis-bolong, para tetua kita juga menggunakannya untuk memperhitungkan baik
buruknya hari.

Memang perhitungan nama hari dalam beberapa siklus sangat bergantung kepada nilai urip kedua wewaran
ini. Misalnya ekawara, dwiwara dan dasawara.Demikian juga perhitungan primbon Patemon Lanang Isteri,
peruntungan dan sebagainya banyak bergantung kepada urip.Masing-masing aksara Bali dan 16 arah mata
angin juga mempunyai urip. Urip memang misterius! Asal atau sumber dari angka urip itu sendiri tidak
diketahui dari mana.Yang jelas sudah terdefinisi (as-is) dan sulit ditemukan lagi ujung pangkalnya.

http://www.babadbali.com/aksarabali/utama.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/dasawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/dwiwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/ekawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/wewaran.htm
http://www.babadbali.com/canangsari/hkt-uang-kepeng.htm
http://www.babadbali.com/canangsari/aneka-banten.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/urip.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/wewaran.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/perhitungan.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/perhitungan.htm


Berikut data urip dari saptawara dan pancawara, serta wewaran yang lainnya:

TABEL URIP
SAPTAWARA 

TABEL URIP
PANCAWARA 

Redite (Minggu) 5

Soma (Senin) 4

Anggara (Selasa) 3

Buda (Rabu) 7

Wrespati (Kamis) 8

Sukra (Jumat) 6

Saniscara (Sabtu) 9

Umanis 5

Paing 9

Pon 7

Wage 4

Kliwon 8

TABEL URIP DARI SEMUA HARI WEWARAN 

Periode Nama Wewaran Nama hari Urip Nama Jawa

1 Ekawara 1. Luang 1 -

2 Dwiwara
1. Menga 5 -

2. Pepet 4 -

3 Triwara

1. Pasah (Dora) 9 -

2. Beteng (Waya) 4 -

3. Kajeng (Biantara) 7 -

4 Caturwara

1. Sri 6 -

2. Laba 5 -

3. Jaya 1 -

4. Menala 8 -

5 Pancawara

1. Umanis 5 1. Legi

2. Paing 9 2. Paing

3. Pon 7 3. Pon

4. Wage 4 4. Wage

5. Kliwon 8 5. Kliwon

6 Sadwara

1. Tungleh 7 1. Tungleh

2. Aryang 6 2. Aryang

3. Urukung 5 3. Wurukung

4. Paniron 8 4. Paniron

5. Was 9 5. Uwas

6. Maulu 3 6. Mawulu

7 Saptawara 1. Redite (Minggu) 5 1. Akad, Dite

http://www.babadbali.com/pewarigaan/saptawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/sadwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/pancawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/caturwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/triwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/dwiwara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/ekawara.htm


2. Soma (Senin) 4 2. Senen

3. Anggara (Selasa) 3 3. Selasa

4. Buda (Rabu) 7 4. Rebo

5. Wrespati (Kamis) 8 5. Kemis

6. Sukra (Jumat) 6 6. Jumuwah

7. Saniscara (Sabtu) 9 7. Setu (Tumpak)

8 Astawara

1. Sri 6 1. Seri

2. Indra 5 2. Indra

3. Guru 8 3. Guru

4. Yama 9 4. Yama

5. Ludra 3 5. Ludra

6. Brahma 7 6. Brahma

7. Kala 1 7. Kala

8. Uma 4 8. Uma 

9 Sangawara

1. Dangu 5 1. Dangu

2. Jangur 8 2. Jagur

3. Gigis 9 3. Gigis

4. Nohan 3 4. Nohan

5. Ogan 7 5. Wogan

6. Erangan 1 6. Kerangan

7. Urungan 4 7. Wurungan

8. Tulus 6 8. Tulus

9. Dadi 8 9. Dadi 

10 Dasawara

1. Pandita 5 1. Pandita

2. Pati 7 2. Pati

3. Suka 10 3. Suka

4. Duka 4 4. Duka

5. Sri 6 5. Sri

6. Manuh 2 6. Manuh

7. Manusa 3 7. Manungsa

8. Raja 8 8. Raja

9. Dewa 9 9. Dewa

10. Raksasa 1 10. Raseksa 

C. SASIH
Sasih adalah nama bulan yang berdasarkan pada letak matahari. 

NAMA – NAMA SASIH: 

http://www.babadbali.com/pewarigaan/dasawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/sangawara.htm
http://www.babadbali.com/pewarigaan/astawara.htm


KASA 
KARO 
KETIGA 
KAPAT 
KELIMA 
KENAM 

KAPITU 
KAWULU 
KESANGA 
KEDASA 
JIYESTHA 
SADHA



D. DAUH
Dauh adalah ketetapan dalam menentukan waktu yang baik dalam sehari. Dauh ini dapat
diartikan sebagai Jam
Sistem dauh dibagi 2 yaitu sistem Panca Dauh dan sistem Asta Dauh
1. Sistem Panca Dauh yaitu pembagian waktu dalam sehari menjadi 10 bagian yaitu 5 dauh

untuk panjangnya siang dan 5 dauh untuk panjangnya malam
2. Sistem asta dauh yaitu pembagian waktu dalam sehari menjadi 16 bagian yaitu 8 dauh

untuk panjangnya siang dan 8 dauh untuk panjangnya malam. 
 

E. PENANGGAL DAN PANGLONG

Penanggal dan Panglong perhitungannya berdasarkan peredaran bulan satelit dari
bumi. Penanggal (tanggal) disebut pula Suklapaksa yaitu perhitungan hari-harinya

dimulai sesudah bulan mati (tilem) sampai dengan purnama (bulan sempurna). Lama

penanggal 1 sampai dengan 15 lamanya 15 hari. Penanggal ke 14 atau sehari sebelum

purnama disebut Purwani artinya bulan mulai akan sempurna nampak dari bumi.

Sedangkan Penanggal ke 15 disebut purnama artinya bulan sempurna nampak dari

bumi. Pada hari Purnama merupakan hari beryoganya Sang Hyang Candra (Wulan).

Panglong disebut pula Krsnapaksa yaitu perhitungan hari dimulai sesudah

purnama yang lamanya juga 15 hari dari panglong 1 sampai dengan pangglong 15.

Panglong ke 14 sehari sebelum tilem disebut Purwaning Tilem artinya bulan mulai

tidak akan nampak dari bumi. Sedangkan pangglong 15 disebut tilem artinya bulan

sama sekali tidak nampak dari bumi. Pada hari tilem beryoganya Sang Hyang Surya

E. Metode Pembelajaran  
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,  observasi,
penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Tablet Samsung

G. Sumber Belajar
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Buku wariga
 Kalender Hindu

H. Langkah - LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu

7. Kegiatan Pendahuluan 7. Guru  dan  peserta  didik  mengawali
pertemuan  dengan  mengucapkan
salam Panganjali ”Om Swastyastu” 

8. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa



sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 

9. Guru  memberikan  beberapa
pertanyaan  kepada  siswa  untuk
memfokuskan pada materi yang akan
dipelajari. 

Contoh : adakah perhitungan hari menurut
Hindu?

8. Kegiatan Inti Mengamati :
17. Peserta  didik  menyimak
penjelasan hakekat Padewasan dalam
kehidupan bermasyarakat
18. Peserta didik mengamati kalender
Hindu  dalam  rangka  pemahaman
Padewasan (Wariga)

Menanya :
19. Peserta  didik menanyakan cara –
cara  menentukan  Padewasan  agar
segala  sesuatu  yang  dikerjakan
berhasil dengan baik
20. Peserta  didik  menanya  dampak
baik dan negative terhadap penerapan
Padewasan (Wariga)

Mengeksperimen / Mengeksplorasi :
21. Peserta didik mengumpulkan data
macam  –  macam   Padewasan,  baik
untuk  upacara  keagamaan  maupun
dalam kegiatan kemasyarakatan
22. Peserta didik mengumpulkan data
–  data  untuk  mendukung  penerapan
Padewasan (Wariga)

Mengasosiasi :
23. Peserta  didik  menentukan
Manfaat  Padewasan  dan  akibat  baik
buruk dalam pelaksanaanya
24. Peserta  didik  menganalisis
berbagai  macam  hal  yang  dihadapi
dalam Penerapan Padewasan (Wariga)

9. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
6. Peserta  didik  menyampaikan  hasil

belajar  dalam bentuk tulisan dampak
positif dan negatif dalam pelaksanaan
Padewasan 

7. membuat  dalam  bentuk  gambar  –
gambar/foto kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan penerapan Padewasan 

I. Penilaian  Proses dan Hasil 
a.i.1.a.i.7. Instrumen Penilaian Sikap



Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi 

observasi 9. Kemampuan  mengucapkan
salam agama Hindu

10. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

11. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

12. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi) makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.8. Instrumen Penilaian Pengetahuan
a.i.1.a.i.8.a. Tugas
1. Membuat ringkasan Padewasan (Wariga)
2. Menuliskan Pawukon dan Sasih secara berurutan

a.i.1.a.i.8.b. Observasi : 
Menuliskan hasil mengamati pelaksanaan Padewasan (Wariga) dalam masyarakat Hindu
sesuai dengan daerah setempat

a.i.1.a.i.8.c. Tes Lisan : 
Menyebutkan Wewaran

a.i.1.a.i.8.d. Tes Tertulis
Jawablah pertanyaan berikut :

6. Apakah yang dimaksud dengan Wewaran?
7. Sebutkan Panca Wara?
8. Apa yang dimaksud dengan Wuku?
9. Apa yang dimaksud dengan Sasih?
10. Apa arti dari Dauh?

Jawaban :
1. Wewaran adalah  bentuk jamak dari  kata  Wara  yang artinya  hari.  Sehingga
wewaran dapat diartikan hari
2. Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon
3. Wuku  adalah  nama  untuk  menyebut  1  minggu,  karena  panjangnya  wuku
adalah 1 minggu atau 7 hari
4. Sasih adalah sebutan untuk nama bulan. Sasih ini ditentukan berdasarkan letak
matahari
5. Dauh artinya pembagian waktu dalam sehari yang menggunakan jam

a.i.1.a.i.9. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio :



Membuat  Laporan  pelaksanaan  Padewasan  (Wariga)  dalam  masyarakat  Hindu  sesuai
dengan daerah setempat

a.i.1.a.i.10. Kriteria Penilaian

NO KRITERIA KISARAN NILAI
a.i.1.a.i.10.a. Tugas

1 Tugas yang dikumpulkan Lengkap, tulisan Rapi dan
terstruktur

90 - 100

2 Tugas yang dikumpulkan lengkap namun tidak rapi
dan terstruktur

80 - 90

3 Tugas yang dikumpulkan kurang lengkap, tidak Rapi
dan tidak terstruktur

70 - 80

4 Tugas  yang  dikumpulkan  tidak  lengkap,  tidak  rapi
dan tidak terstruktur

60 - 70

a.i.1.a.i.10.b. Hasil Observasi
1 Hasil Observasi menunjukkan data yang lengkap 90 – 100

2 Hasil  Observasi  menunjukkan  Data  yang  kurang
lengkap

80 – 90

3 Hasil  Observasi  menunjukkan  data  yang  tidak
lengkap

70 – 80

4 Hasil Observasi adalah hasil meniru pekerjaan teman 60 – 70

a.i.1.a.i.10.c. Test Lisan dan Tertulis
Jika jawaban benar semua 100

1 Jika jawaban Benar 4 salah 1 80

2 Jika jawaban Benar 3 salah 2 60

3 Jika jawaban Benar 2 salah 3 40

4 Jika jawaban Benar 1 salah 4 20

5 Jika Jawaban Salah semua 0

a.i.1.a.i.10.d. Portofolio
1 Laporan  yang  dikumpulkan  Lengkap,  tulisan  Rapi,

terstruktur dan tepat Waktu 
90 - 100

2 Tugas yang dikumpulkan lengkap, namun tidak rapi ,
terstruktur dan tepat Waktu

80 - 90

3 Tugas yang dikumpulkan kurang lengkap, tidak Rapi
dan tidak terstruktur namun tepat Waktu

70 - 80

4 Tugas  yang  dikumpulkan  tidak  lengkap,  tidak  rapi
dan tidak terstruktur dan tidak tepat waktu

60 - 70

Mengetahui Bontang, Juli 2014 
Kepala SMA N 1 Bontang, Guru Mata Pelajaran,



Titi Wurdiyanti,M.Pd Ni Made Adnyani,S.Ag
NIP. 19680501 199602 2 002 NIP.19850802 200903 2 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/2
Materi Pokok : Ajaran Dharsana
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
13. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
14. Menghayati  dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
15. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  faktual,  konseptual,  procedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
16. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu  menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 
Sikap :
1.7 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 
1.8 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang
Widhi (Ahimsa)
2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 
Hyang Widhi

Pengetahuan :
3.4Menjelaskan Ajaran Dharsana dalam Agama Hindu

Keterampilan :
4.4Menalar Ajaran Dharsana sebagai bagian dalam filsafat Hindu

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.4 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 
1.8.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.4 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi
ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)



2.2.4 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

3.4 Mampu menjelaskan Ajaran Dharsana dalam Agama Hindu
4..4Mampu Menalar Ajaran Dharsana sebagai bagian dalam filsafat Hindu

C. Tujuan Pembelajaran
19. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar
20. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar
21. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan

lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
22. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk

ciptaan Sang Hyang Widhi
23. Siswa mampu menjelaskan ajaran Dharsana dalam agama Hindu
24. Siswa mampu Menalar ajaran Dharsana sebagai bagian dalam filsafat Hindu

D. Uraian Materi

Terlampir

E. Metode Pembelajaran  
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, LCD

G. Sumber Belajar
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Kitab Dharmasastra
 Buku Dharsana

H. Langkah - LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu

10. Kegiatan Pendahuluan 10. Guru  dan  peserta  didik  mengawali
pertemuan  dengan  mengucapkan
salam Panganjali ”Om Swastyastu” 

11. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa
sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 

12. Guru  memberikan  beberapa
pertanyaan  kepada  siswa  untuk
memfokuskan pada materi yang akan
dipelajari. 

Contoh : apa arti dari Tattwa?

11. Kegiatan Inti Mengamati :
25. Peserta  didik  menyimak  dengan
seksama dengan penjelasan Dharsana
26. Peserta  didik  mendengarkan
pendidik menjelaskan bagian – bagian



Dharsana
Menanya :

27. Peserta didik menanyakan bagian
– bagian Dharsana
28. Pendidik memberikan kesempatan
kepada  Peserta  didik  untuk
menyebutkan  tokoh  –  tokoh  utama
dari Dharsana

Mengeksperimen/mengeksplorasikan :
29. Peserta didik mengumpulkan data
tokoh  –  tokoh  utama  yang  berperan
dalam Dharsana
30. Peserta  didik  mengumpulkan
sumber  –  sumber  sastra  untuk
mendukung Dharsana

Mengasosiasi :
31. Peserta  didik  mendiskusikan
persamaan dan perbedaan pandangan
dalam ajaran Dharsana
32. Peserta  didik  menganalisis
berbagai  macam  hal  yang  dihadapi
dalam ajaran Dharsana

12. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
8. Peserta  didik  menyampaikan  dalam

bentuk  tulisan  hakekat  ajaran
Dharsana  berkaitan  dengan  Sraddha
dalam agama Hindu

9. Membuat  dalam  bentuk  bagan  yang
memuat  hal  –  hal  yang  ditonjolkan
dari masing – masing Sad Dharsana

I. Penilaian  Proses dan Hasil 
a.i.1.a.i.11. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi 

Observasi 13. Kemampuan
mengucapkan  salam agama
Hindu

14. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

15. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)



16. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi) makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.12. Instrumen Penilaian Pengetahuan
a.i.1.a.i.12.a. Tugas
Peserta didik membuat ringkasan Dharsana

a.i.1.a.i.12.b. Observasi : 
Membuat hasil pengamatan Dharsana dalam Masyarakat
a.i.1.a.i.12.c. Tes Lisan : 
Menyebutkan bagian – bagian Dharsana
a.i.1.a.i.12.d. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut :
11. ?

Jawaban :

a.i.1.a.i.13. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio :
Membuat Laporan pandangan Dharsana dan tanggapannya terhadap Veda sebagai ajaran
Hindu

Mengetahui Bontang, Juli 2014
Kepala SMA N 1 Bontang, Guru Mata Pelajaran,

Titi Wurdiyanti,M.Pd Ni Made Adnyani,S.Ag
NIP. 19680501 199602 2 002 NIP.19850802 200903 2 008



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/2
Materi Pokok : Catur Asrama
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
17. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
18. Menghayati  dan  mengamalkan perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia 
19. Memahami,  menerapkan, menganalisis  pengetahuan faktual, konseptual,  procedural
berdasarkan  rasa  ingintahunya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya,  dan
humaniora  dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban  terkait
penyebab  fenomena  dan  kejadian,  serta  menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada  bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
20. Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  dan  ranah  abstrak  terkait
dengan  pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 
Sikap :
1.9 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 
1.10 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang
Widhi (Ahimsa)
2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 
Hyang Widhi



Pengetahuan :
3.5 Menjelaskan ajaran Catur Asrama

Keterampilan :
4.5 Mempraktekkan manfaat menjalani ajaran Catur Asrama dalam kehidupan

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.5 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 
3.5.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.5 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi
ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
2.2.5 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

3.5 Mampu menjelaskan Ajaran Catur Ashrama
4.5       Mampu memahami manfaat menjalani ajaran Catur Asrama dalam kehidupan

C. Tujuan Pembelajaran
25. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar
26. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar
27. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan

lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
28. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk

ciptaan Sang Hyang Widhi
29. Siswa mampu menjelaskan Ajaran Catur Ashrama
30. Siswa mampu memahamimanfaat menjalani ajaran Catur Asrama dalam kehidupan

D. Uraian Materi

c. Catur Asrama.

Kata Catur Asrama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata Catur dan Asrama.Catur yang

berarti empat dan kata  Asrama  berarti tempat atau lapangan “kerohanian”. Kata “asrama” sering juga

dikaitkan  dengan jenjang kehidupan.  Jenjang kehidupan itu  berdasarkan atas  tatanan rohani,  waktu,

umur, dan sifat prilaku manusia.

Susunan tatanan itu mendukung atas perkembangan rohani seseorang.Perkembangan rohani berproses mulai dari bayi, muda, dewasa, tua, dan 
mekar.Kemudian berkembang menjadi rohani yang mantap mengalami ketenangan dan berkeseimbangan.Jadi catur asrama berarti empat jenjang kehidupan 
yang berlandaskan petunjuk kerohanian Hindu.

Adanya  empat  jenjang  kehidupan  dalam ajaran  agama  Hindu  dengan  jelas  bahwa hidup  itu

diprogram  menjadi  empat  fase  dalam  kurun  waktu  tertentu.Tegasnya  dalam  satu  lintasan  hidup

diharapkan manusia mempunyai tatanan hidup melalui empat tahap program itu, dengan menunjukkan

hasil  yang  sempurna.Dalam  fase  pertama,  kedua,  ketiga,  dan  ke  empat  rumusan  tatanan  hidup

dipolakan.Sehingga dapat digariskan bahwa pada umumnya orang yang berada dalam fase pertama dan

tidak  boleh  atau  kurang  tepat  menuruti  tatanan  hidup  dalam  fase  yang  kedua,  ketiga  ataupun  ke

empat.Demikian seterusnya diantara satu fase hidup dengan kehidupan berikutnya.  Bilamana hal itu

terjadi dan diikuti secara tekun maka kerahayuan hidup akan tidak sulit tercapai. Bila mana dilanggar

tentu yang bersangkutan akan mendapatkan mengalaman sebaliknya. Jadi untuk memudahkan menuju

tujuan  hidup  maka  agama  Hindu  mengajarkan  dan  mencanagkan  empat  jenjang  tatanan  kehidupan

ini.Masing-masing jenjang itu, memiliki warna tersendiri dan semua jenjang itu mesti dilewati hingga



akhir  hayat  dikandung  badan.Setelah  itu  diharapkan  atma  menjadi  bersatu  dengan  sumbernya  yaitu

Parama Atma.

d. Bagian-Bagian Catur Asrama.

Naskah Jawa Kuno yang diberi namaAgastya Parwamenguraikan tentang bagian-bagian Catur

Asrama. Dalam kitab Silakrama itu dijelaskan sebagai berikut :

“Catur Asrama ngaranya Brahmacari,  Grhastha,  Wanaprastha, Bhiksuka, Nahan tang Catur
Asrama ngaranya” (Silakrama hal 8).
Artinya ;

Yang bernama Catur Asrama ialah Brahmacari, Grhastha, Wanaprastha, dan Bhiksuka.

Berdasarkan uraian dari Agastya Parwa itu menjadi sangat jelaslah pembagian Catur Asrama 
itu.Catur asrama ialah empat fase pengasramaan berdasarkan petunjuk kerohanian.Dari ke empat 
pengasramaan itu diharapkan mampu menjadi tatanan hidup umat manusia secara berjenjang. Masing-
masing tatanan dalam tiap jenjang menunjukkan proses menuju ketenangan rohani. Sehingga diharapkan
tatanan rohani pada jenjang Moksa sebagai akhir pengasramaan dapat dicapai atau dilaksanakan oleh 
setiap umat. Adapun pembagian dari Catur Asrama itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

H.a. Brahmacari asrama.

H.b. Grhastha asrama.

H.c. Wanaprastha asrama.

H.d. Bhiksuka “Sanyasin” asrama.

Masing-masing jenjang dari memiliki kurun waktu tertentu untuk melaksanakannya.Pelaksanaan 

jenjang perjenjang ini hendaknya dapat dipahami dan dipandang sebagai kewajiban moral dalam hidup 

dan kehidupan ini. Dengan demikian betapapun beratnya permasalahan yang dihadapi dari masing-

masing fase kehidupan itu tidak akan pernah dikeluhkan oleh pelakunya. Idialnya memang seperti itu, 

tidak ada sesuatu “permasalahan” yang patut kita keluhkan. Keluh-kesah yang kita simpan dan 

menguasai sang pribadi kita tidak akan pernah membantu secara ihklas untuk mendapatkan jalan keluar 

dari permasalahan yang ada. Bila kita hanya mampu mengeluh tentu akan menambah beban yang lebih 

berat lagi. Hindu sebagai agama telah menggariskan kepada umatnya untuk tidak hanya biasa dan kaya 

mengeluh. Renungkanlah sloka suci berikut ini;

“Niyatam kuru karma tvam, karma jyayo hy akarmanah, sarirayatra pi cha ten a prasidheyed 
akarmanah (Bhagawadgita III.8.42).

Artinya;

Lakukanlah pekerjaan yang diberikan padamu karena melakukan perbuatan itu lebih baik 

sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa, sebagai juga untuk memelihara badanmu tidak akan 

mungkin jika engkau tidak bekerja.



Yajnarthat karmano nyatra, loko yam karma bandhanah, tadartham karma kaunteya, 
muktasangah samachara (Bhagawadgita III.9.43).

Artinya;

Kecuali pekerjaan yang dilakukan sebagai dan untuk yadnya dunia ini juga terikat oleh hukum 

karma.Oleh karenanya, O Arjuna, lakukanlah pekerjaanmu sebagai yadnya, bebaskan dari semua ikatan.

Demikianlah Sri Bhagawan Kresna menjelaskan agar kita melakukan pekerjaan yang telah 

diwajibkan dengan benar dan tanpa terikat akan hasilnya. Tujuannya tiada lain adalah agar semua karma 

atau perbuatan yang kita lakukan diubah menjadi yoga, sehingga kegiatan itu dapat membawa kita 

menuju persatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Bila seseorang melakukan perbuatan dengan kesadaran badan, yaitu bila mereka menyamakan 

dirinya sebagai manusia yang berbuat, maka perbuatannya itu tidak akan menjadi karma yoga. Setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan perasaan mementingkan dirinya sendiri, dengan rasa keterikatan, yaitu

merasa perbuatannya, maka semua perbuatan semacam itu akan mengakibatkan kesedihan. Sehubungan 

dengan itu, renungkan sloka berikut:

“Na buddhi bhedam janayed, ajnanam karmasanginam, joshayet sarva karmani, vidvam yuktah 
samacharan” (Bhagawadgit III.26.50).

Artinya;

Orang yang pandai seharusnya jangan menggoncangkan pikiran orang yang bodoh yang terikat

pada  pekerjaannya.  Orang  yang  bijaksana  melakukan  semua  pekerjaan  dalam  jiwa  yoga,  harus

menyebabkan orang lain juga bekerja.

E. Metode Pembelajaran  
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, LCD

G. Sumber Belajar
 Buku teks Pelajajaran Agama Hindu
 Kitab Manawa Dharmasastra
 Kitab Sarasamuscaya
 Kitab Bhagavadgita

H. Langkah - LangkahPembelajaran 



Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
13. Kegiatan Pendahuluan 13. Guru  dan  peserta  didik  mengawali

pertemuan  dengan  mengucapkan
salam Panganjali ”Om Swastyastu” 

14. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa
sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 

15. Guru  memberikan  beberapa
pertanyaan  kepada  siswa  untuk
memfokuskan pada materi yang akan
dipelajari. 

Contoh : apa arti dari Tattwa?

14. Kegiatan Inti Mengamati :
 Peserta didik menyimak dengan 

seksama penjelasan ajaran Catur 
Asrama

 Peserta didik membaca manfaat 
menjalani tahapan hidup dalam Catur 
Asrama

Menanya :
 Peserta didik menanyakan bagian-

bagian Catur Asrama
 Pendidik memberikan kesempatan 

bertanya kepada peserta didik 
kewajiban yang harus dilakukan 
terhadap orang yang melaksanakan 
tahapan hidup sesuai dengan ajaran 
Catur Asrama 

Mengeksperimen/mengeksplorasikan :
 Peserta didik mengungkapkan contoh 

kewajiban masing-masing bagian Catur 
Asrama

 Mengumpulkan data-data dimasyarakat
terkait pelaksanaan Catur Asrama

Mengasosiasi :
 Mendiskusikan kewajiban dan 

tanggungjawab dalam bagian-bagian 
Catur Asrama jika dihubungkan 
dengan budaya, adat istiadat, dalam 
kehidupan global 

 Menganalisis berbagai macam hal yang 
dihadapi dalam penerapan Catur 
Asrama dalam masyarakat 

15. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
10. Peserta didik menyampaikan 

dalam bentuk tulisan manfaat dan 
tanggungjawab masing-masing 
bagian Catur Asrama



11. Menunjukkan  gambar  /foto
kegiatan masing-masing tahapan

I. Penilaian  Proses dan Hasil 
a.i.1.a.i.14. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi 

Observasi 17. Kemampuan
mengucapkan  salam agama
Hindu

18. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

19. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

20. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi) makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.15. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas: 

 Peserta didik membuat ringkasan Catur Asrama 

 Peserta didik menuliskan hak dan kewajiban sesuai denga masa Brahmacarya

Observasi: 
Membuat hasil mengamati pemahaman dan pelaksanaan  Catur Asrama dalam masyarakat 
Hindu sesuai dengan budaya Hindu daerah setempat

Tes:  
Tertulis, lisan Catur Asrama

a.i.1.a.i.16. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio: 
Membuat laporan  pelaksanaan Catur Asrama berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai 
umat Hindu  dalam masyarakat setempat

Mengetahui Bontang, Juli 2014 



Kepala SMA N 1 Bontang, Guru Mata Pelajaran,

Titi Wurdiyanti,M.Pd Ni Made Adnyani,S.Ag
NIP. 19680501 199602 2 002 NIP.19850802 200903 2 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester       : X/2
Materi Pokok : Catur Varna
Alokasi Waktu          : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti 
21. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
22. Menghayati  dan  mengamalkan perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia 
23. Memahami,  menerapkan, menganalisis  pengetahuan faktual, konseptual,  procedural
berdasarkan  rasa  ingintahunya  tentang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya,  dan
humaniora  dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban  terkait
penyebab  fenomena  dan  kejadian,  serta  menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada  bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
24. Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  dan  ranah  abstrak  terkait
dengan  pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar 
Sikap :
1.11 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu 
1.12 Membiasakan mengucapkan  dainika upasana (doa sehari – hari)



2.1 Toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang
Widhi (Ahimsa)
2.2 Berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang 
Hyang Widhi

Pengetahuan :
3.6 Menjelaskan perilaku gotong royong dan kerjasama, serta berinteraksi secara efektif  dengan 

menjalankan ajaran Catur Warna sesuai sastra Hindu
Keterampilan :
4.6 Menyaji masing-masing fungsi  Catur Warna dalam masyarakat

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.6 Mampu mengucapkan salam agama Hindu 
3.5.2 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.6 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi
ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
2.2.6 Mampu  berperilaku  jujur  (Satya),  menghargai  dan  menghormati  (Tat  Tvam  Asi)
makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi
3.6 Mampu Menjelaskan perilaku gotong royong dan kerjasama, serta berinteraksi secara 
efektif  dengan menjalankan ajaran Catur Warna sesuai sastra Hindu

4. 6    Mampu Menyaji masing-masing fungsi  Catur Warna dalam masyarakat

C. Tujuan Pembelajaran
31. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan salam agama Hindu dengan

benar
32. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari –

hari) dengan benar
33. Melalui  pembelajaran  agama  Hindu,  Siswa  mampu  toleran  terhadap  sesama,  keluarga,  dan

lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang Hyang Widhi (Ahimsa)
34. Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk

ciptaan Sang Hyang Widhi
35. Siswa  mampu  menjelaskan  perilaku  gotong  royong  dan  kerjasama,  serta  berinteraksi  secara

efektif  dengan menjalankan ajaran Catur Warna sesuai sastra Hindu
36. Mampu Menyaji masing-masing fungsi  Catur Warna dalam masyarakat

D. Uraian Materi
a. Catur Warna.

Kata catur warna berasal dari bahasa sanskerta dari akar kata Vr. yang berarti pilihan.Catur warna

berarti  empat  pilihan  bagi  setiap  orang  terhadap  profesi  yang  cocok  untuk  pribadinya  masing-

masing.Sistem kemasyarakatan Agama Hindu “Catur Warna” yang di dalam sejarah perkembangannya

mengalami bintik-bintik hitam.Bintik-bintik hitam itu dapat meracuni tata kemasyarakatan Hindu “catur

varna”, dimana asal-usulnya bukanlah dimaksudkan demikian.Hal ini merupakan persoalan yang mesti

dihadapi oleh masyarakat Hindu secara umum sebagai suatu struktur tetap dari masyarakat Hindu.Dalam

kehidupan individu “warna” adalah amat penting karena dapat pula merangsang hidup manusia untuk

berbuat  baik  atau  jahat.Prilaku  jahat  sebagai  akibat  tidak  langsung  yang  dapat  ditimbulkan  setiap

saat.Warna “Catur warna” memiliki manfaat sangat strategis dalam upaya meningkatkan professional

umat Hindu.

Kata “catur warna” dalam ajaran Agama Hindu berasal dari bahasa Sansekerta, dari kata ‘catur

dan  warna’.Catur  berarti  empat  dan  Warna  berarti  tutup,  penutup,  warna,  bagian  luar,  jenis,  watak,



bentuk, kasta.Catur warna berarti empat pengelompokkan masyarakat dalam tata kemasyarakatan agama

Hindu yang ditentukan berdasarkan profesinya.Pemahaman tentang “catur  warna”  dapat  dirumuskan

berdasarkan sastra drstha.

Yang dimaksud pemahaman “catur warna” berdasarkan sastra drstha adalah pemahaman yang

bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang catur warna menurut rumusan kitab suci, seperti;

“Caturvarnyammaya  srstam,  gunakarma  vibhagasab,  tasya  kartaram  apimam,  viddhy
akartaram avyayam” (Bhagawad Gita IV.13.
Artinya ;

“Catur  Warna  aku  ciptakan  menurut  pembagian  dari  guna  dan  karma  (sifat  dan

pekerjaan).Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan.

Demikianlah kitab suci menyebutkan bahwa konsepsi tentang “catur warna” diciptakan oleh Sang Hyang

Paramakawi.Dengan demikian dapat  diartikan bahwa setiap orang yang lahir  ke dunia ini  sudah barang tentu

memiliki dan membawa keahliannya masing-masing.Oleh karena itu diantara kita hendaknya mau dan mampu

belajar  untuk  mengakui  kemampuan  dan  professional  ciptaan  beliau secara  jujur  dan  bertanggung

jawab.Hindarkanlah diri  kita masing-masing untuk mendiskriditkan sesama kita.  Mengapa demikian dan yang

manakah bagian-bagian dari “catur warna” itu ?

b. Bagian-bagian Catur Warna.

Untuk dapat  menjadi  manusia  yang baik,  manusia  hendaknya selalu  mengadakan kerja-sama

yang harmonis dengan sesama mahluk ciptaan-Nya. Manusia itu hendaknya selalu merealisasikan ajaran

Tat Twam Asi, dalam hidup dan kehidupan ini. Ida Sang Widhi Wasa yang bersifat Maha pencipta, Maha

karya,  Maha  ada,  Maha  kekal,  tanpa  awal  dan  akhir  yang  sering  disebut  “Wiyapi-wiyapaka

nirwikara”.Wiyapi-wiyapaka  berarti  meresap,  mengatasi,  berada  disegala  tempat  (semua  mahkluk)

terutama pada manusia.Kriya (karya) saktinya Tuhan, yang paling utama adalah mencipta, memelihara

dan  melebur  alam  semesta  ini  beserta  segala  isinya  termasuk  manusia.Manusia  adalah  ciptaan

Tuhan.Percikan  Tuhan  yang  ada  dalam tubuh  manusia  disebut  atman  atau  jiwatman.Didalam kitab

upanisad disebutkan “Brahman atman aikyam” yang artinya  Brahman (Tuhan) dengan atman adalah

tunggal adanya.

Kitab Candogya Upanisad menyebutkan “Tat Twam Asi”. Kata Tat berarti itu atau dia, Twam

berarti  engkau, dan asi  berarti  adalah/juga.  Jadi Tattwamasi  berarti  dia atau itu  adalah engkau juga.

Didalam filsafat Hindu, dijelaskan bahwa Tat Twam Asi adalah ajaran kesusilaan yang tanpa batas, yang

identik dengan “prikemanusiaan” dalam Pancasila. Konsepsi sila prikemanusiaan dalam Pancasila, bila

kita cermati secara sungguh-sungguh adalah merupakan realisasi ajaran tattwamasi yang terdapat dalam

kitab  suci  weda.Dengan  demikian  dapat  dikatakan  mengerti  dan  memahami,  serta  mengamalkan,

melaksanakan  Pancasila  berarti  telah  melaksanakan  ajaran  weda.  Karena  maksud  yang  terkadung

didalam ajaran Tattwamasi ini “ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua mahkluk adalah sama”

sehingga  bila  kita  menolong  orang  lain  berarti  juga  menolong  diri  kita  sendiri.  Disini  ia  dapat

melaksanakan tugasnya dengan rasa cinta dan keikhlasan sesuai dengan ajaran agama Hindu. 



“Brahmanaksatriyavisam,  sudranam  ca  paramtapa,  karmani  pravibhaktani,  svabhava
prabhavair gunaih (Bhagawad Gita XVIII.41).
Artinya;

“Oh,  Arjuna tugas-tugas  adalah terbagi  menurut  sifat  dan watak kelahirannya sebagai  halnya

Brahmana, Ksatriya, Vaisya, dan juga Sudra.

Pengelompokkan masyarakat menjadi empat kelas ini sebenarnya bukan saja hanya terdapat pada

Hindu saja, tetapi bersifat universal.Klasifikasi tergantung dari tipe alam, bakat kelahiran manusia.Setiap

kelompok dari empat kelas ini mempunyai karakter tertentu.Ini tidak selalu ditentukan oleh keturunan,

sebagai mana dijelaskan dalam kitab  Bhagawad Gita.Teori warna adalah sangat luas dan mendalam.

Tiap-tiap individu adalah focus dari yang  maha tinggi.  Selama manusia melakukan pekerjaan sesuai

dengan alam kelahirannya, itu adalah baik dan benar.Dan bila mereka hanya mengabdikan diri kepada

Tuhan, pekerjaannya adalah menjadi alat penyempurna dari jiwanya.

Problem dari kehidupan manusia pada dasarnya adalah menemui kebenaran dari jiwa kita dan

lalu hidup menurut kebenaran itu.Ada empat tipe pada garis besarnya kehidupan manusia itu,  yakni

dengan  mengembangkan  empat  macam  kehidupan  sosial.  Keempat  kelas  ini  tidak  ditentukan  oleh

kelahiran akan tetapi karakteristik psykhologis. Yang manakah bagian-bagian dari catur warna tersebut?

Untuk lebih memudahkan kita memahami tentang keberadaan “catur warna” ke empat bagian

yang dimaksud adalah;

1. Brahmana warna

2. Ksatrya warna

3. Wesya warna

4. Sudra warna

Masing-masing bagian dari catur warna tersebut di atas dapat dijelaskan secara singkat seperti di

bawah ini;

a.1.1. Brahmana  warna  adalah  individu  atau  golongan  masyarakat  yang

berkecimpung  dalam  bidang  kerohanian.  Keberadaan  golongan  ini  tidak  berdasarkan  atas

keturunan,  melainkan  karena  ia  mendapatkan  kepercayaan  dan  memiliki  kemampuan  untuk

menjalankan tugas itu. Seseorang disebut Brahmana karena ia memiliki kelebihan dalam bidang

kerohanian.

a.1.2. Kesatrya  warna  ialah  individu  atau  golongan  masyarakat  yang

memiliki  keahlian  dibidang  memimpin  bangsa  dan  negara.  Keberadaan  golongan  ini  tidak

berdasarkan  atas  keturunan,  melainkan  karena  ia  mendapatkan  kepercayaan  dan  memiliki

kemampuan  untuk  menjalankan  tugas  itu.  Seseorang  disebut  kesatrya  karena  ia  memiliki

kelebihan dalam bidang kepemimpinan.

a.1.3. Wesya warna adalah individu atau golongan masyarakat yang memiliki

keahlian dibidang pertanian dan perdagangan. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas

keturunan,  melainkan  karena  ia  mendapatkan  kepercayaan  dan  memiliki  kemampuan  untuk



menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Seseorang disebut wesya

karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pertanian dan perdagangan.

a.1.4. Sudra warna ialah individu atau golongan masyarakat yang memiliki

keahlian dibidang pelayanan atau membantu. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas

keturunan,  melainkan  karena  ia  memiliki  kemampuan  tenaga  yang  kuat  dan  mendapatkan

kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seseorang disebut sudra karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pelayanan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat dinyatakan bahwa yang disebut  catur warna adalah

mengelompokkan masyarakan berdasarkan guna dan bakat.  Penggolongan masyarakat ini  didasarkan

atas fungsional, oleh karena pembagian golongan ini didasarkan atas tugas,  kewajiban, dan fungsinya di

dalam masyarakat. Penggolongan ini bukan bersifat turun-tumurun.Adanya penggolongan ini merupakan

suatu kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat.

Sistem warna tidak sama dengan kasta, sebab agama Hindu mengutamakan ajaran Tat Twam Asi

dalam memupuk pergaulan dan kerjasama dalam masyarakat. Jadi semuanya itu berdasarkan sifat dan

sikap saling  hormat-menghormati  untuk meningkatkan sikap kemanusiaan  yang agamais.  Siapa  saja

diantara umat kebanyakan akan dapat menjadi “Brahmana, Kesatrya, Wesya, dan Sudra” bila memiliki

kemauan dan kemampuan untuk itu. Tinggi rendahnya kedudukan seseorang di dalam masyarakat  tidak

ditentukan oleh keturunannya, melainkan oleh kemampuannya untuk menjalankan suatu tugas.

E. Metode Pembelajaran  
Metode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  metode  ceramah,  Tanya  jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, LCD

G. Sumber Belajar
 Buku teks Pelajajaran Agama Hindu
 Kitab Manawa Dharmasastra 
 Kitab Sarasamuscaya
 Kitab Bhagavadgita

H. Langkah - LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu

16. Kegiatan Pendahuluan 16. Guru  dan  peserta  didik  mengawali
pertemuan dengan mengucapkan salam
Panganjali ”Om Swastyastu” 

17. Guru  membimbing  siswa  untuk
mengucapkan  dainika  upasana  (doa
sehari  –  hari)  diantaranya  Puja  Tri
Sandhya dan doa sebelum belajar 



18. Guru memberikan beberapa pertanyaan
kepada siswa untuk memfokuskan pada
materi yang akan dipelajari. 

Contoh  :  apakah  ada  pengklasifikasian
masyarakat hindu berdasarkan Profesi?

17. Kegiatan Inti Mengamati :
 Peserta didik menyimak dengan seksama 

ajaran Catur Warna

 Peserta didik mendengarkan pendidik 
menjelaskan peran Catur Warna dalam 
fungsi dan tugasnya dalam masyarakat 

Menanya :
 Peserta didik menanyakan penjelasan 

bagian-bagian Catur Warna
 Pendidik memberikan kesempatan untuk 

memjawab perbedaan Catur Warna 
dengan Catur Kasta

Mengeksperimen/mengeksplorasikan :
 Mengungkapkan contoh kewajiban dari 

masing-masing bagian Catur Warna

 Mengumpulkan data-data pendukung 
pelaksanaan Catur Warna dalam 
kehidupan  

Mengasosiasi :
 Mendiskusikan hubungan peran 

masing-masing Warna menurut agama 
Hindu bila dihubungkan dengan budaya
adat istiadat, dan kehidupan global 

 Menganalisis berbagai macam hal yang 
dihadapi dalam penerapan Catur Warna 
dalam masyarakat

18. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
12. Peserta didik menyampaikan dalam 

bentuk tulisan peranan dan 
tanggungjawab masing-masing 
Warna sesuai ajaran Catur Warna 
dalam masyarakat, adat budaya, 
hidup berbangsa dan bernegara

13. Menunjukkan gambar /foto kegiatan
masing-masing Warna 

I. Penilaian  Proses dan Hasil 
a.i.1.a.i.17. Instrumen Penilaian Sikap



Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi 

Observasi 21. Kemampuan
mengucapkan salam agama
Hindu

22. Kemampuan  dalam
melafalkan dainika upasana
(doa sehari – hari)

23. Kemampuan  dalam
menunjukkan  sikap  toleran
terhadap  sesama,  keluarga,
dan lingkungan dengan cara
menyayangi  ciptaan  Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

24. Kemampuan  dalam
berperilaku  jujur  (Satya),
menghargai  dan
menghormati  (Tat  Tvam
Asi)  makhluk ciptaan Sang
Hyang Widhi

a.i.1.a.i.18. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:

 Peserta didik membuat ringkasan Catur Warna 

 Peserta didik mengidentipikasi pelaksanaan Catur Warna dalam masyarakat dan dalam 
hubungan hidup berbangsa dan bernegara

Observasi: 
Membuat hasil mengamati pemahaman dan pelaksanaan  Catur Warna dalam masyarakat Hindu
dalam kerangka tegaknya NKRI

Tes:
lisan : Melafalkan Sloka tentang Catur Varna

a.i.1.a.i.19. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio: 
Membuat laporan  pelaksanaan   Catur Warna dan tanggapannya dalam masyarakat
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