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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester : XI/I
Materi Pokok : Yoga Menurut Agama Hindu
Alokasi Waktu : 18 XI 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 Menjelaskan pengertian dan pelaksanaan Yoga menurut Sastra Hindu

Keterampilan :
4.1 Mempraktikkan sikap – sikap Yoga

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
3.1.1 Mampu Menjelaskan pengertian dan pelaksanaan Yoga menurut Sastra Hindu
4.1.1 Mampu mempraktikkan sikap – sikap Yoga

C. Tujuan Pembelajaran
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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. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu berperilaku jujur (Satya), menghargai dan
menghormati (Tat Tvam Asi) makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi

5. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu Menjelaskan pengertian dan pelaksanaan
Yoga menurut Sastra Hindu dengan baik

6. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mempraktikkan sikap – sikap Yoga dengan
tepat dan benar

D. Uraian Materi

Pengertian Yoga

Yoga merupakan penghubungan atau pengaitan dengan Tuhan yang Maha Tunggal. Gagasan tentang
yoga bertolak dari adanya satuan – satuan individu yang sadar dan biasanya terkenal sebagai “diri
rendah”, “diri sejati”, dan “jiwa” yang umumnya berhasrat untuk dihubungkan dengan Tuhan yang
Maha Esa dan tak terhingga. Perpisahan diri sejati bersifat sementara dan disebabkan oleh ketidak
tahuan atau Avidya.

Di jaman global sekarang ini sangatlah diperlukan segala sesuatu yang bersifat pemulihan kesadaran
diri. Sebab dengan segala bentuk kecanggihan yang ada, terkadang mengantar seseorang ke dalam
jalan yang menyimpang dari jalan dharma. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Purana, bahwa jaman
ini dibagi atau digolongkan ke dalam empat kategori jaman, yaitu jaman Satyayuga, Tretayuga,
Dvaparayuga, dan Kaliyuga. Dijaman kaliyuga inilah kehidupan dikatakan paling hancur dari jaman
– jaman sebelumnya. Maka dari itu, pada jaman seperti ini diperlukan sebuah kesadaran guna lebih
mendekatkan diri kepada Hyang Maha Tunggal.

Salah satu upaya dilakukan agar seseorang memiliki kesadaran diri adalah dengan menempuh jalan
yoga. Dengan beryoga orang akan senantiasa berada pada kesadaran diri, mengetahui siapa
sebenarnya diri itu, serta apa sebenarnya tujuan manusia dan makhluk lainnya itu diciptakan. Dari
yoga orang – orang akan mengerti arti dari setiap kasih, bagaimana menyayangi, dan bagaimana
menggunakan cinta kasih tersebut. Karena Tuhan berada pada setiap kasih.

Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan oleh manusia untuk membantu
dirinya untuk mendekatkan diri kepada Hyang Tunggal. Kata Yoga berasal dari bahasa sansekerta
yaitu “yuj” yang memiliki arti menghubungkan atau menyatukan, juga dalam kamus besar bahasa
Indonesia diartikan sebagai meditasi atau mengheningkan cipta/pikiran, sehingga dapat dimaknai
bahwa yoga itu adalah penghubungan atau penyatuan spirit individu (jivatman) dengan spirit
universal (paramatman) melalui keheningan pikiran.

Ada beberapa pengertian tentang yoga yang dimuat dalam buku Yogasutra, antara lain sebagai
berikut:

1. Yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian badan dan pikiran untuk mencapai
tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi.

2. Yoga adalah pengendalian gelombang – gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat
berhubungan dengan Tuhan.
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3. Yoda diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Tuhan dengan terus menerus (yogas citta
vrtti nirodhah).

Jadi secara umum, yoga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang
untuk menyadari penyatuan antara paramatman dengan roh manusia individu (atman/ jiwatman)
melalui keheningan sebuah pikiran.

1.2 Sejarah Yoga

Ajaran yoga bukanlah sebuah ajaran yang menyangkut khusus tentang ajaran agama atau
kepercayaan tertentu. Yoga adalah teknik pendekatan diri dengan Tuhan yang umumnya jauh lebih
tua dari agama apapun di dunia ini, termasuk agama hindu yang merupakan agama tertua sepanjang
sejarah manusia. Hindu adalah agama yang berdasarkan atas ajaran Veda. Kitab Veda ini digubah
sekitar 5000 tahun sebelum masehi, yaitu pada saat masuknya bangsa Arya ke India. Namun yoga
sudah dikenal oleh masyarakat india jauh sebelum Veda itu digubah atau yoga itu sudah dikenal jauh
sebelum masuknya bangsa Arya ke india. Sebelum jaman Veda, para yogi sudah terdapat di india.
Timbulnya ajaran yoga bermula dari kesadaran manusia akan pentingnya mendekatkan diri dengan
sang pencipta. Sadar akan adanya kekurangan dan kelemahan, dan juga sadar bahwa atman yang ada
dalam diri manusia itu adalah sama dengan Sang Pencipta, hanya saja segala bentuk kekotoran yang
melekat pada atman itu harus dibersihkan agar dapat menyatu dengan sempurna pada asalnya, yaitu
dengan jalan yoga. Yoga adalah milik dunia luas, milik semua insan manusia yang memiliki
kesadaran untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Ibarat matahari siapun juga bisa dan berhak
untuk berjemur dibawahnya.

1.3 Jenis – Jenis Yoga

Teknik mendekatkan diri dengan Tuhan ada banyak sekali bentuknya. Tergantung dari karakter
seseorang, tingkat kedalaman rohani, dan juga bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Untuk itu
Veda menyediakan berbagai jenis yoga, diantaranya :

1. Bhakti Yoga

Bhakti yoga ini memberikan penghayatan/ penjiwaan curahan cinta kasih akan keTuhanan. Bhakti
tidak diukur dari seberapa banyak persembahan, tapi diukur dari seberapa dalam dan seberapa murni
tingkat cinta kasih seseorang. Bhakti tidak tumbuh dari luar diri seseorang, melainkan harus tumbuh
dengan sendirinya dari dalam diri. Kepercayaan adalah kemenangan akhir dari kebenaran dan cinta
kasih. Tanda – tanda dari bhakti ini, ditandai dengan adanya kepercayaan, kerendahan hati, serta
keprihatinan terhadap makhluk lain.

2. Karma Yoga

Karma yoga adalah kebebasan dari suka – dukha pahala perbuatan. Karma yoga ini adalah jalan
dimana semua pekerjaan yang dilakukan merupakan sebuah persembahan kepada Hyang pencipta
dan merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita, sehingga semua hasil yang
diperoleh merupakan karunia Tuhan. Pekerjaan dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih.

3. Jnana Yoga

Yang menjadi inti ajaran jnana yoga adalah memberikan basis pengertian jnana (pengetahuan) bagi
akal atau kecerdasan (buddhi/ citta) untuk dapat mengerti dan melihat keberadaan purusha, atman
yang menjiwai dari yang bersifat materiil di alam fenomenal. Hingga akhirnya dengan pengetahuan
suci, atman dapat membebaskan dirinya dari suka dan dukha akibat dari perbuatan, yang sebenarnya
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tidak lain disebabkan oleh tri guna yang ada pada prakerthi sebagai manifestasi karakteristik maya/
acetana.

4. Mantra Yoga

Mantra yoga dipraktekkan dengan memurnikan kesadaran melalui pengucapan berulang – ulang
suatu mantra khusus. Mantra yang efektif hanya bisa diperoleh dari petunjuk seorang guru sejati
yang berwenang. Guru akan memilihkan mantra yang tepat sesuai dengan karma wasana sang murid,
dan atas karunia guru mantra itu akan menjadi siddhi sakti karena dihidupkan oleh sakti sang guru
sendiri.

5. Yantra Yoga

Yantra yoga adalah salah satu yoga yang banyak dipraktekkan di India bagian utara dan Tibet.
Mandala yang merupakan gambar geometris khusus menjadi obyek sasaran dari meditasi. Mandala
diciptakan dari kekuatan untuk memurnikan pikiran.

6. Hatha Yoga

Hatha yoga ini adalah salah satu jenis yoga yang menekankan pada sistem asanas. Sebab kesehatan
fisik menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam melakukan sebuah yoga. Kesehatan yang
besar adalah modal yang sangat besar dalam menjalankan meditasi.

7. Raja Yoga

Raja yoga adalah praktek yang secara langsung menuju kepada penguasaan pikiran dan kesadaran
diri. Karena secara langsung menuntun seseorang untuk mengontrol pikirannya, maka Raja yoga ini
juga disebut sebagai Royal yoga.yang termasuk kedalam Raja Yoga adalah:

1. Penahanan diri (Yama)
2. Aturan/ Tatatertib (Nyama)
3. Konsentrasi (Dharana)
4. Medhitasi (Dhyana)
5. Samadhi

Astangga Yoga

Yoga memiliki delapan komponen yang dikenal dengan istilah astangga yoga. Delapan komponen
itu adalah: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Di dalam
yogasutra adhyaya II sloka 29, menyebutkan:

“Yama niyamasana asanas pranayama pratyahara dharana dhyana samadhys stavanggani”

Yang artinya: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi, inilah
semua delapan bagian ajaran yoga.

Delapan tahap ajaran yoga ini, merupakan tangga untuk mengendalikan diri dan sekaligus
merupakan aspek etika dalam ajaran yoga. Di bawah ini diuraikan masing-masing bagian astangga
yoga tersebut, yaitu:

1. Yama
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Yama adalah pengendalian diri tahap pertama atau awal dan menampakkan pengendalian diri. Pada
tahap ini latihan diawali dengan tingkah laku yang penuh cinta kasih (ahimsa/ tidak menyakiti).
Tujuan dari tahap ini adalah melatih menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta kasih seseorang
sebelum lanjut pada tahap – tahap berikutnya, sebab dengan cintakasih maka akan timbul rasa tulus
ikhlas dan pikiran yang tenang dan damai. Dengan keadaan seperti itu, akan sangat membantu
seseorang dalam tajap – tahap berikutnya hingga akhirnya tercipta sebuah kebahagiaan rohani dan
ketenangan pikiran yang mendalam.

Yama terdiri dari lima aspek yang prinsip, yaitu: ahimsa, satya, asteya, brahmacarya, dan aparigraha.

a. Ahimsa

Ahimsa berarti tidak menyakiti atau melukai perasaan orang lain baik melalui pikiran, perkataan, dan
perbuatan. Pengertian ahimsa banyak menyimpang dari segi makna yang sebenarnya. Pengertian
tidak menyakiti atau melukai orang atau membunuh sesuatu yang hidup, janganlah ditafsirkan
artinya yang sangat ekstrim. Pengertian yang sedemikian itu bukanlah didasari pengertian terhadap
ahimsa yang benar, karena sikap sedemikian ini jelas mengakibatkan keresahan dimasyarakat.

b. Satya

Satya diartikan sebagai gerak pikiran yang patut untuk diambil menuju kebenaran, yang di dalam
prakteknya meliputi penggunaan kata-kata yang tepat dan dilandasi kebijakan untuk mencapai
kebaikan bersama. Jadi satyam tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan dengan “benar” atau
“kebenaran” karena kedua kata ini dalam bahasa sansekerta disebut “rta”. Seorang sadhaka tidak
selamanya dituntut untuk menempuh jalan rta tetapi tegas harus menempuh satya. Di dalam
pelaksanaanya satya mempertimbangkan pula berbagai faktor situasi yang bersifat relative, walaupun
yang ditujukan pada akhirnya adalah kebenaran mutlak di dalam penyatuan dengan param brahma.
Brahma sendiri sering disebut “esensi satya” itu.

c. Asteya

Asteya artinya tidak mencuri. Menurut jenisnya perbuatan mencuri dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
mencuri barang nyata dalam bentuk apapun juga, mempunyai rencana untuk mencuri, mengambil
kepunyaan orang lain tidak untuk kepentingan sendiri tetapi untuk membuat pemiliknya mengalami
kerugian, upaya untuk merugikan orang lain baik belum atau tidak dilakukan tetapi rencana sudah
direka-reka dalam pikiran.

d. Brahmacarya

Secara harafiah kata brahmacarya berarti tetap melekat kepada brahma. Ketika orang melakukan
kegiatan, pikirannya tercurah menuju arah luar (ekstroversal) dan dirinya terlibat pada materi kasar
yang sifatnya terbatas. Brahmacarya memandang dan memperlakukan benda-benda kasar yang
dihadapi sebagai manifestasi brahma dan bukan semata-mata sebagai benda kasar.

e. Aparigraha
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Aparigraha adalah tidak berlebihan dalam menikmati benda kesenangan untuk mempertahankan
kehidupan. Sejumlah faktor perlu diperhatikan unutk menentukan batas minimal yang terbaik guna
mempertahankan kehidupan ini.

2. Niyama

Niyama merupakan tahapan yang kedua dari delapan komponen astangga yoga. Niyama ini
mengajarkan seseorang untuk mengikuti aturan – aturan tertentu sebelum melakukan yoga, seperti
misalnya kejujuran, bebas dari rasa iri hati, pembujangan, kesucian, pemberian sedekah, dan
melakukan puasa pada waktu yang ditentukan. Tahap ini merupakan tahap yang lebih dalam dari
tahapan Yama, karena sudah menggunakan tingkat ketulus ikhlasan hati seseorang. Seperti diuraikan
dalam Patanjali Yoga Sutra II.40-45, Niyama dibagi kedalam lima bagian yaitu:

a. Sauca

kebersihan lahir batin. Lambat laun seseorang yang menekuni prinsip ini akan mulai
mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan
kekotoran dari kontak fisik tersebut. Sauca juga menganjurkan kebajikan Sattvasuddi atau
pembersihan kecerdasan untuk membedakan (1) saumanasya atau keriangan hati, (2) ekagrata atau
pemusatan pikiran, (3) indriajaya atau pengawsan nafsu-nafsu, (4) atmadarsana atau realisasi diri.

b. Santosa atau kepuasan

Santosa berasal dari kata Tosa yang artinya keadaan mental yang terbatas dari ketegangan dan
tekanan. Oleh karena itu santosa berarti suatu keadaan yang menyenangkan dan wajar, tanpa tekanan
dan tanpa kepura-puraan. Hal ini dapat membawa praktisi Yoga kedalam kesenangan yang tidak
terkatakan. Dikatakan dalam kepuasan terdapat tingkat kesenangan transendental.

c. Tapah atau mengekang

Tapah artinya melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Seperti
dalam sauca sadana, maka dalam melakukan tapah tidak boleh sedikitpun didasari oleh keinginan
mendapat keuntungan. Melalui pantangan tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari
noda dalam aspek spiritual.

d. Svadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci

Svadhyaya diartikan sebagai pemahaman dengan sebaik-baiknya setiap permasalah kerohanian.
Melakukan japa (pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan) dan penilaian diri sehingga
memudahkan tercapainya “istadevata-samprayogah, persatuan dengan apa yang dicita-citakannya.

e. Isvarapranidhana

Secara umum iisvarah diartikan sebagai pengendalian alam semesta raya, dengan kata lain dia itu
adalah Tuhan. Tuhan atau ishvara itu mengendalikan berbagai gelombang pikiran di alam raya ini.
Penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan
samadhi.

3. Asana
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Asana merupakan anggota atau unsur yang ketiga dari astangga yoga. Asana ini adalah sikap pada
waktu melaksanakan yoga. Dalam melaksanakan yoga, sikap duduk yang baik adalah sikap duduk
yang paling disenangi dan rileks, asalkan dapat menguatkan konsentrasi dan pikiran serta tidak
terganggu karena badan terasa sakit akibat sikap duduk yang dipaksakan. Selain itu sikap duduk yang
dipilih agar dapat berlangsung lama, serta mampu mengendalikan sistem saraf sehingga terhindar
dari goncangan-goncangan pikiran.

Patanjali menganggap setiap asana sebagai sukha asana (asana yang menyenangkan), bilamana tidak
memaksa dan membantu untuk menstabilkan badan dan budi. Ada beberapa bentuk-bentuk asana,
antara lain:

GERAKAN MENURUT YOGA ASANAS

Jenis-jenis Asana Penjelasan Manfaat
1. Padmasana Kedua kaki diluruskan

kedepan lalu tempatkan
kaki kanan diatas paha kiri,
kemudian kaki kiri diatas
paha kanan. Kedua tangan
boleh ditempatkan dilutut.

Dapat menopang
tubuh dalam jangka
waktu yang lama, hal
ini disebabkan karena
tubuh mulai dapat
dikendalikan oleh
pikiran.

2. Siddhasana Letakan salah satu tumit
dipantat, dan lain tumit
dipangkal kemaluan. Kedua
kaki diletakkan begitu rupa
sehingga kedua ugel-ugel
mengenai satu dengan lain.

Memberikan efek
ketenangan pada
seluruh jaringan saraf
dan mengendalikan
fungsi seksual.

3. Swastikasana Kedua kaki lurus kedepan
kemudian lipat kaki dan
taruh dekat otot paha kanan,
bengkokkan kaki kanan dan
dorong telapak kaki dalam
ruang antara paha dengan
otot betis.

Menghilangkan
reumatik
menghilangkan
penyakit empedu dan
lendr dalam keadaan
sehat, membersihkan
dan menguatkan urat-
urat kaki dan paha.

4. Sarvangasana Berbaring dengan punggung
diatas selimut, angkat kedua
kaki perlahan kemudian
angkat tubuh bagian atas,
pinggang, paha, dan kaki
lurus ke atas. Punggung
ditunjang oleh kedua
tangan.

Memelihara kelenjar
thyroid.
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5. Halasana Posisi tubuh rebah dengan
telapak tangan telungkup
disamping badan. Kedua
kaki rapat lalu diangkat
keatas dengan posisi lurus.
Tubuh jangan bengkok.
Kaki dan tubuh buat siku
lebar. Turunkan kedua kaki
melalui muka sampai jari
kaki mengenai lantai. Paha
dan kaki membentuk garis
lurus.

Menguatkan urat dan
otot tulang belakang
dan susunan urat-urat
disisi kanan kiri tulang
punggung.

6. Matsyasana Rebahkan diri diatas
punggung, dengan kepala
diletakkan pada kedua
tangan yang disalipkan.

Membasmi bermacam
penyakit seperti asma,
paru-paru, bronchitis.

7. Paschimottanasana Duduk dilantai dengan kaki
menjulur lurus, pegang jari
kaki dengan tangan, tubuh
dibengkokkan ke depan.

Membuat nafas
berjalan di brahma
nadi (sungsum) dan
menyalakan api
pencernaan, dan
Untuk menguarngi
lemak diperut.

8. Mayurasana (Burung
Merak)

Berlutut diatas lantai,
jongkok diatas jari kaki,
angkat tumit keatas dengan
kedua tangan berdekatan,
dengan telapak tangan
diatas lantai, ibu jari kedua
tangan harus mengenai
lantai dan harus berhadapan
dengan kaki.

Menguatkan
pencernaan,
membetulkan salah
pencernaan dan salah
perut seperti kembung,
juga murung hati dan
limpa yang bekerja
lemah akan baik
kembali.

9. Ardha
Matsyendrasana

Latakkan tumit kiri didekat
lubang pantat dan dibawah
kemaluan mengenai tempat
diantara lubang pantat dan
kemaluan. Belokkan lutu
kanan dan letakkan ugel-
ugel kanan dipangkal paha
kiri, dan kaki kanan
diletakkan diatas lantai
berdekatan dengan
sambungan kiri, letakkan

Memperbaiaki alat-
alat pencernaan,
member nafsu makan.
Kundalini akan
dibangunkan juga dan
membuat candranadi
mengalir tetap.
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ketiak kiri diatas lutut kanan
kemudian dorong sedikit
kebelakang sehingga
mengenai bagian belakang
dari ketiak. Pegang lutut kiri
dengan telapak tangan kiri
perlahan punggung
belokkan ke sisi dan putar
sedapat mungkin ke kanan,
belokkan jidat ke kanan
sehingga segaris dengan
pundak kanan, ayunkan
tangan kanan kebelakang
pegang paha kiri dengan
tangan kanan, tulang
punggung lurus.

10. Salabhasana Rebahkan diri dengan
telungkup, kedua tangan
disisi badan terlentang.
Tangan diletakkan dibawah
perut, hirup nafas seenaknya
kemudian keluarkan
perlahan. Keraskan seluruh
badan dan angkat kaki ke
atas + 40 cm, dengan lurus
sehingga paha dan perut
bawah dapat terangkat juga.

Menguatkan otot
perut, paha, dan kaki,
menyembuhkan
penyakit perut dan
usus juga penyakit
limpa dan penyakit
bungkuk dapat
dikurangi.

11. Bhuyanggasana Merebahkan diri dengan
telungkup, lemaskan otot,
dan tenangkan hati, letakkan
telapak tangan dilantai
dibawah bahu dan siku,
tubuh dan pusar sampai jari-
jari kaki tetap di lantai,
angkat kepala dan tubh ke
atas perlahan seperti cobra
ke atas, bengkokkan tulang
punggung ke atas.

Istimewa untuk
wanita, dapat memberi
banyak faedah, tempat
anak dan kencing akan
dikuatkan,
menyembuhkan
amenorhoea (datang
bulan tidak cocok),
dysmenorhoea
(merasa sakit pada
waktu datang bulan,
leucorrhoea (sakit
keputihan), dan
macam penyakit lain
di kantung kencing
dan indung telor dan
peranakan.
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12. Dhanurasana Rebahkan diri dengan dada
dan muka dibawah, kedua
tangan diletakkan disisi,
kedua kaki ditekuk
kebelakang, naikkan tangan
kebelakang dan pegang
ugel-ugel, angkat dada dan
kepala ketas, lebarkan dada,
tangan dan kaki kaku dan
luruskan, tahan nafas dan
keluarkan nafas perlahan.

Menghilangkan sakit
bungkuk, reumatik di
kaki, lutut, dan tangan.
Mengurangi
kegemukan, dan
melancarkan
peredaran darah.

13. Gomukhasana Tumit kaki kiri diletakkna
dibawah pantat kiri, kaki
kanan diletakkan
sedemikian rupa, sehingga
lutut kanan berada diatas
lutut kiri dan telapak kaki
kana ada disebelah paha kiri
berdekatan.

Menghilangkan
reumatik di kaki,
ambein, sakit kaki dan
paha, menghilangkan
susah BAB.

14. Trikonasana Berdiri tegak, kedua kaki
terpisah, + 65 – 70 cm,
kemudian luruskan tangan
dengan lebar, segaris
dengan pundak, tangan
sejajar dengan lantai.

Menguatkan urat-urat
tulang punggung dan
alat-alat di perut,
menguatkan gerak
usus dan menambah
nafsu makan.

15. Baddha Padmasana Duduk dengan sikap
Padmasana, tumit mengenai
perut, tangan kanan
kebelakang memegang ibu
jari kanan, begitu juga
tangan kiri. Tekan janggut
ke dada, lihat pada ujung
hidung dan bernafas pelan-
pelan.

Asana ini bukan untuk
bermeditasi tetapi
untuk memperkuat
kesehatan dan
menguatkan badan.
Dapat menyembuhkan
lever, uluhati, usus.

16. Padahasthasana Berdiri tegak, tangan
digantung disebelah badan,
kedua tumit harus rapat tapi
jari harus terpisah, agkat
tangan kedua-duanya ke
atas kepala. Perlahan
bengkokkan badan ke
bawah, jangan bengkokkan
siku lalu pegang jari kaki

Menghilangkan hawa
nafsu, tamas,
menghilangkan lemak.
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dengan ibu jari, jari
telunjuk, dan jari tengah.

17. Matsyendrasana Duduk dengan kaki
menjulur, letakkan kaki kiri
diatas pangkal paha
kanandan letakkan tumit
kaki kiri di pusar. Kaki
kanan letakkan dilantai di
pinggir lutut kiri. Tangan
kiri melalui lutut kanan
diluarnya memegang jari
kaki kanan dengan ibu jari,
telunjuk, dan jari tengah
lalu tekankan pada lutut
kanan dan kiri.

Menghilangkan
reumatik, menguatkan
prana shakti (gaya
batin) dan
menyembuhkan bayak
penyakit.

18. Chakrasana Berdiri dengan tangan
diangkat ketas, perlahan-
lahan turunkan kebelakang
dengan membengkokkan
tulang punggung.

Melatih kegesitan,
tangkas, segala
pekerjaan akan
dilaksanakan dengan
cepat.

19. Savasana Tidur terlentang, tangan
lurus disamping badan,
luruskan kaki dan tumit
berdekatan. Tutup mata
bernafas perlahan, lemaskan
semua otot.

Memberikan istirahat
pada badan, pikiran,
dan sukma.

20. Janusirasana Letakan tumit kiri di antara
lubang pantat dan
kemaluan, dan tekanlah
tempat itu. Kaki kanan
menjulur dengan lurus.
Pegang jari kaki kanan
dengan dua tangan.

Menambah semangat
dan menolong
pencernaan. Asana ini
menggiatkan surya
chakra.

21. Garbhasana Kedua tangan diantara paha
dan betis, keluarkan kedua
siku lalu pegang telinga
kanan dengan tangan kanan
dan sebaliknya.

Memperkuat
pencernaan dan
menambah nafsu
makan

22. Kukutasana Lebih dulu menbuat
padmasana. Masukan
tangan satu persatu dalam
betis hingga sampai kira-
kira di siku, telapak tangan
diletakkan di lantai dengan
jari terbuka kedepan, angkat

Menguatkan otot-otot,
dada dan pundak.
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badan keatas salib kaki kia-
kira sampai di siku.

4. Pranayama

Pranayama adalah pengaturan pernapasan atau pengendalian keluar masuknya nafas ke paru-paru
melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan energi ke seluruh tubuh. Pada saat manusia
menarik nafas mengeluarkan suara So, dan saat mengeluarkan nafas berbunyi Ham. Dalam bahasa
Sansekerta So berarti energi kosmik, dan Ham berarti diri sendiri (saya). Ini berarti setiap detik
manusia mengingat diri dan energi kosmik.. Pranayama dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
adhama, madhyama, dan uttama (yang rendah, sedang atau yang paling tinggi). Pranayama terdiri
dari: Puraka yaitu menarik nafas, Kumbhaka yaitu menahan nafas, dan recaka yaitu menghembuskan
nafas. Puraka, khumbaka, dan recaka dilaksankan pelan-pelan, bertahap masing-masing dalan tujuh
detik. Hitungan tujuh detik ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan ketujuh cakra yang ada
pada tubuh manusia yaitu : muladhara yang terletak di pangkal tulang punggung diantara dubur dan
kemaluan, svadishthana yang terletak diatas kemaluan, manipura yang terletak di pusar, anahata yang
terletak di jantung, vishuddha yang terletak di leher, ajna yang terletak ditengah-tengah kedua mata,
dan sahasrara yang terletak diubun-ubun. Pranayama bermanfaat memberi pemurnian dan cahaya
pengetahuan. Dengan melakukan pranayama maka karma dari seorang yogi, yang menutupi
pengetahuan untuk membedakan yang akan dihancurkan, oleh panorama keinginan magis. Jika
hakekat yang bercahaya itu tertutupi maka jiwa pribadi akan diarahkan menuju kejahatan. Karma
dari sang yogi yang menutupi cahaya dan membelenggunya untu mengulangi kelahiran, akan
berkurang dengan latihan pranayama stiap saat hingga pada akhirnya dapat dilenyapkan.

Didalam pranayama, prana merupakan hal yang sangat penting. Prana ini adalah jumlah total dari
daya dan kekuatan terpendam yang terdapat pada tubuh manusia, serta terdapat dimana-mana, dan
bermanifestasi pada panas, cahaya, listrik, dan magnet. Atman adalah semua tenaga dan prana yang
memancarkannya. Semua kekuatan fisik dan mental dapat dikategorikan sebagai prana. Prana ini
merupakan dasar kekuatan pada setiap keberadaan makhluk hidup, dari makhluk hidup tertinggi
sampai pada yang terendah. Apapun yang bergerak atau bekerja dan memiliki nyawa, adalah bentuk
atau wujud dari prana. Akasa merupakan salah satu wujud prana, prana tersebut dihubungkan dengan
pikiran dan melalui pikiran menuju kehendak kemudian melalui kehendak menuju roh individual dan
melalui ini, ia akan mencapai suatu keberadaan yang tertinggi. Penaklukan prana terletak pada
pengendalian gelombang kecil prana pada pikiran. Dengan dikendalikannya prana maka akan tercipta
keselarasan hidup individual dengan kehidupan kosmis.

Prana memiliki peranan yang sangat penting dalam pikiran, bahkan prana ada pada saat pikiran tidak
ada yaitu saat tertidur. Oleh sebab itu Pranavadin atau Hatha Yogin mengatakan bahwa prana tattva
mengungguli manas tattva. Prana tersebut memiliki lima sub bagian yaitu: Naga, Kurma, Krikara,
Devadatta, dan Dhananjaya.

5. Pratyahara

Pratyahara adalah penguasaan panca indria oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indria
melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Panca indria adalah : pendengaran, penglihatan,
penciuman, rasa lidah dan rasa kulit. Pada umumnya indria menimbulkan nafsu kenikmatan setelah
mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai olah pikiran dari rangsangan syaraf
ke keinginan (nafsu), sehingga citta menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Jadi yoga
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tidak bertujuan mematikan kemampuan indria. Menurut Maharsi Patanjali: Sva viyasa asamprayoga,
cittayasa svarupa anukara, iva indriyanam pratyaharah, tatah parana vasyata indriyanam. Artinya :
Pratyahara terdiri dari pelepasan alat-alat indria dan nafsunya masing-masing, serta menyesuaikan
alat-alat indria dengan bentuk citta (budi) yang murni. Makna yang lebih luas sebagai berikut :
Pratyahara hendaknya dimohonkan kepada Hyang Widhi dengan konsentrasi yang penuh agar mata
rantai olah pikiran ke nafsu terputus.

6. Dharana

Dharana (pemusatan) adalah memusatkan citta/ budi pada suatu obyek. Pemusatan atau dharana
berarti membebaskan diri dari keragu-raguan dan keresahan. Dalam teknik yoga, pemusatan budi
pada berbagai alat indra yang melahirkan cara suatu pengamatan. Konsentrasi mental (pemusatan
pikiran) dan sikap-sikap membantu kita dalam produksi zat-zat kimia oleh kelenjar-kelenjar dan
dengan demikian menghasilkan akibat-akibat fisiologis yang dapat dilihat dan cara yang sama
konsentrasi mental dapat menghasilkan apa yang dapat disebut perasaan supra berupa rabaan, rasa,
warna, bunyi, bau, dll. Pikiran ini disampaikan dalam bahasa yoga kuna dengan perkataan “Meditasi
pada ujung hidung membangunkan unsur bumi dan menciptakan bau ajaib, meditasi pada ujung lidah
membangunkan unsur air dan menciptakan rasa luar biasa, meditasi pada matahari atau bulan atau
bintang-bintang membangunkan unsur cahaya dan menciptakan bentuk-bentuk keindahan luar biasa,
meditasi pada OM atau pada perkataan suci lain membangunkan unsur udara dan menciptakan
benuk-bentuk musik batin luar biasa, meditasi pada pikiran bahwa anda berada di pangkuan Tuhan
membangunkan unsur angin dan menciptakan perasaan sentuhan luar biasa; semua ini membawa
keyakinan pada budi yang goncang dan keyakinan itu membawa kedamaian”. Kemampuan
melaksanakan dharana denggan baik, akan memudahkan mencapai dhyana dan samadhi.

7. Dhyana

Dhyana adalah suatu keadaan dimana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada obyek yang
disebutkan dalam dharana, tanpa tergoyahkan oleh obyek atau gangguan/ godaan lain, baik yang
nyata maupun yang tidak nyata. Gangguan yang nyata dirasakan oleh panca indria baik melalui
pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, maupun rasa kulit. Gangguan atau godaan yang
tidak nyata adalah dari pikiran sendiri yang menyimpang dari sasaran obyek dharana. Tujuan dhyana
adalah aliran pikiran yang terus menerus kepada Hyang widhi melalui obyek dharana. Patanajali
menguraikan “tatra pradyaya ekatanata dhyanam” yang artinya arus budi atau pikiran yang tiada
putus-putusnya menuju tujuan (Hyang Widhi). Wujud dhyana adalah sebagai peleburan segenap
usaha diri rendah menuju tercapainya diri agung. Jiwa rendah sudah tidak memikirkan apalagi
melainkan untuk mencapai Tuhan.

8. Samadhi

Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari astangga yoga yang dibagi kedalam dua keadaan, yaitu:

1. Samprajnatta-Samadhi atau Sabija-Samadhi, adalah suatu keadaan dimana yogin masih mempunyai
kesadaran.
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2. Asamprajnatta-Samadhi atau Nirbija-samadhi adalah keadaan dimana yogin sudah tidak sadar akan
diri dan lingkungannya karena bhatinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh
cinta kasih Hyang Widhi. Baik dalam keadaan Sabija-Samadhi maupun nirbija-Samadhi.

Samadhi dirumuskan dalam patanjali sebagai “tad eva harta matra nirbhasam savarta sunyiam iva
samadhi” (III. 3) yang artinya sesungguhnya adalah samadhi, didalam yang mana hanya artha (arti
daripada tujuan) bercahaya dan bentuk sendiri (svarupa) hilang. Dalam keadaan transenden ini,
pemikir diresap kedalam pikiran, aktivitas budi berhenti seperti orang menjadi satu dengan obyek
yang dipikirkan atau direnungkan.

Aplikasi Astangga yoga

Seperti yang disebutkan dalam banyak sastra, dan sekarang ini sedang didengung-dengungkan oleh
banyak kalangan, dikatakan bahwa jaman sekarang ini adalah jaman yang disebut kaliyuga, pada
jaman ini sangat sulit untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Hal tersebut merupakan masalah
yang serius dikalangan sosial. Kekerasan, penipuan, perselisihan, perseteruan, dan yang lainnya lagi
menjadi irama hangat dalam perjalanan hidup sekarang ini.

Untuk mengembalikan kondisi yang seperti itulah diperlukan kesadaran akan pentingnya hidup
bersama dalam kelompok, baik itu dalam kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar.
Seperti dalam Sarasamuscaya Sloka 2, 3, dan 4 disebutkan “manusah sarvabhutesu varttate vai
subhasubhe, asubhesu samavistam subhesvevavakarayet, upabhogaih parityaktam
natmanamavasadayet, candalatvepi manusyam sarvvatha tata durlabham, iyam hi yonih prathama
yam prapya jagatipate, atmanam sakyate tratum karmabhih subhalaksanaih” yang artinya “diantara
semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan
perbuatan baik atau buruk, leburlah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik, jangan sekali – kali
bersedih meskipun hidup hidup ini tidak makmur. Dilahirkan sebagai manusia itu hendaknya
menjadikan kamu besar hati sebab amat sukar untuk terlahir menjadi manusia. Menjelma menjadi
manusia itu sungguh – sungguh utama, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara
(kelahiran berulang-ulang) dengan jalan berbuat kebaikan, demikianlah keutamaan menjadi
maniusia”. Pada saat seperti sekarang ini, kesadaran untuk menyadari keutamaan dan tujuan hidup
inilah yang sangat sulit. Maka dari itu ajaran yoga merupakan salah satu ajaran yang menuntun setiap
orang untuk berusaha menyadari pentingnya menjadi manusia, dan apa tujuan diturunkannya
manusia ke dunia ini. Dengan delapan komponen Astangga yoga tersebut, akan mengarahkan
manusia menuju jalan Tuhan, mulai Dari mengatur posisi tubuh, mengatur pernafasan, mengatur
pengendal;ian diri, dan selanjutnya seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam Bhagawadgita bab III sloka 34 disebutkan “indriyasye ‘ndriyasya ‘rthe, raga dvesau
vyavasthitau, tayor na vasam agacchet tau hy asya paripanthinau” yang artinya “cinta dan benci
dikendalikan oleh rasa keinginan pada suatu objek keinginan itu sendiri, karenanya janganlah ada
yang menyerah kepada keduanya sebab keduanya itu merupakan penghalang belaka”. Musuh
manusia yang paling uatama adalah musuh yang munculnya dari dalam diri seseorang itu sendiri,
seperti yang dijelaskan dalam Bhagawadgita bab III Sloka 37 “kama esa krodha esa rajoguna
samudbhavah, mahasano mahapapma viddhy enam iha vairinam” artinya adalah “itu adalah nafsu,
itu adalah amarah yang lahir dari sifat rajaguna keduanya memusnahkan, penuh dosa, ketahuilah ini
adalah musuh yang disini”. Sehingga dari uraian – uraian sloka itu dapat diketahui bahwa untuk
dapat menyadari pentingnya kesadaran diri, diperlukan pengendalian diri terlebih dahulu, dan selalu
menggunakan akal pikiran yang sehat dalam segala tindak tanduk perbuatan ini, karena menjadi
manusia itu adalah yang terbaik dari makhluk ciptaan lainnya.
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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, Tablet Samsung

G. Sumber Belajar
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Kitab Sarasamuscaya
 Kitab Bhagavad Gita
 Kitab Yoga Patanjali
 Video Tutorial Yoga

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 : apakah kamu pernah melihat orang
berlatih Yoga?

2. Kegiatan Inti Mengamati :
1. Peserta didik mendengarkan pendidik

menjelaskan Astangga Yoga
2. Pendidik menunjukkan contoh sikap –

sikap Yoga dan peserta didik menirukan
atau memperagakan dengan benar

Menanya :
3. Peserta didik menanyakan manfaat Hatha

Yoga dan Yoga asanas dalam kehidupan
4. Pendidik memberikan kesempatan secara

bergantian memperagakan astangga Yoga

Mengeksperimen/Mengeksplorasi :
5. Peserta didik mempresentasikan beberapa

bagian tahapan astangga Yoga
6. Peserta didik mengumpulkan data – data

manfaat melaksanakan Astangga Yoga
dalam kehidupan

Mengasosiasi :
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7. Peserta didik mengungkapkan contoh
masing – masing bagian dalam astangga
Yoga

8. Peserta didik menganalisis berbagai
macam hal yang dihadapi dalam
penerapan Astangga Yoga maupun dalam
praktek – praktek Yoga

3. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan :
1. Peserta didik membuat hasil laporan dan

kesimpulan manfaat melaksanakan Yoga
terhadap kesehatan jasmani dan rohani

2. Peserta didik membuat dalam bentuk
gambar – gambar / foto kegiatan latihan
Yoga

I. Penilaian Proses dan Hasil
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

2. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:

 Membuat ringkasan materi Yoga

Observasi:
Mengumpulkan hasil pengamatan pelaksanaan  praktek Yoga dan Meditasi dalam masyarakat

Tes:
Tertulis, lisan materi Yoga
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3. Instrumen Penilaian Keterampilan
1. Portofolio :

Peserta didik membuat laporan  manfaat latihan Yoga dan tanggapan negatif terhadap
ajaran Yoga

2. Test Praktik
Siswa Mempraktekkan Yoga dan meditasi dalam kehidupan sehari-hari
dengan instrument :
Kegiatan Deskripsi Pencapaian

YA TIDAK TTD ORANG TUA
Yoga Mempraktekkan Yoga

di rumah

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 : XI/I
Materi Pokok : Nilai – Nilai Yajna Dalam Mahabharata
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 :
3.2 Memahami hakekat dan nilai – nilai Yajna yang terkandung dalam kitab Mahabharata

Keterampilan :
4.2 Mempraktikkan pelaksanaan Yajna menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan

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
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3.2 Mampu memahami hakekat dan nilai – nilai Yajna yang terkandung dalam kitab
Mahabharata

4.2 Mampu mempraktikkan pelaksanaan Yajna menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan

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  memahami hakekat dan nilai – nilai Yajna yang terkandung dalam kitab

Mahabharata
12. Siswa mampu mempraktikkan pelaksanaan Yajna menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan

D. Uraian Materi

1. Rajasuya

Rajasuya adalah sebuah upacara yang diselenggarakan oleh Para Raja pada zaman India Kuno.

Upacara tersebut sangat terkenal, selayaknya upacara Aswamedha. Rajasuya maupun Aswamedha

sama-sama merupakan upacara yang hanya bisa dilakukan apabila seorang Raja merasa cukup kuat

untuk menjadi penguasa.

Seperti Aswamedha, selama persiapan upacara Rajasuya, para jendral ( patih, saudara, atau ksatria

yang masih sekerabat) melakukan kampanye militer dengan menaklukkan daerah-daerah (kerajaan)

di sekitar mereka, sekaligus mengambil upeti dari kerajaan yang berhasil ditaklukkannya. Raja

yang kalah harus bersedia untuk memberikan upeti dan mau menghadiri penyelenggaraan upacara.

Terdapat perbedaan antara upacara Aswamedha dengan Rajasuya. Pada saat upacara Aswamedha,

kampanye militer dilakukan dengan melepaskan seekor kuda lalu para prajurit mengikuti kuda

tersebut dan daerah yang dilalui kuda tersebut ditaklukkan, sedangkan dalam upacara Rajasuya,

kuda tidak diperlukan. Para prajurit menaklukkan kerajaan sekitar sesuai dengan apa yang sudah

mereka rencanakan.

Upacara Rajasuya yang terkenal diselenggarakan Rajasuya yang diselenggarakan oleh Yudistira,

putera tertua Pandu di antara para Pandawa. Hal tersebut dijelaskan dengan detail dalam kitab

Mahābhārata.

2. Aswamedha



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 20

1. Makna atau Arti Upacara Asva Medha

Asvamedha berasal dari kata berasal dari kata “Asva” yang berarti kuda dan “Medha” berarti

korban atau persembahan. Jadi Asva medha berarti korban atau persembahan kuda. Pada jaman

kerajaan terdahulu, upacara asvamedha ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas wilayah

kekuasaan, atau menyatukan suatu wilayah di bawah peerintahan kerajaan yang bersangkutan

tersebut. Biasanya upacara ini di mulai dengan penyebaran sejumlah kuda keseluruh penjuru dunia,

sampai dimana kuda tersebut berhenti, maka sejauh itulah kekuasaan raja terhadap suatu

wilayahnya.

2. Tujuan Upacara Asva Medha

Yudhistira merasa bahwa dirinya sangat berdosa karena telah membunuh saudara-saudaranya

dalam peperangan. Karena rasa berdosanya itu, rsi Vyasa menyarankan Yudhistira untuk

melakukan jalan pembersihan diri dari dosa-dosa. Jalan-jalan itu antara lain adalah dengan

melakukan tapa brata dan berpantang serta melakukan upacara kurban yang didukung dengan

membagi-bagikan dana punia. Oleh karena itu, sudah tidak diragukan lagi bahwa upacara-upacara

itu, khusunya upacara Asva medha akan dapat menyucikan raja-raja yang berdosa.

3. Upacara Aswa Medha pada Jaman Sekarang (Penerapan di masyarakat)

Upacara Aswa Medha Parwa bisa diartikan sebagai upacara Dana Punia di jaman sekarang ini.

Dana Punia berasal dari kata “dana” dan “punia” yang memilki pengertian yang sama yaitu

pemberian atau sumbangan.perbedaanya terletak pada (subyek) dan obyek (penerima) dana adalah

pemberian dari pihak yang lebih tua kepada yang lebih muda atau dari pihak yang kedudukannnya

lebih tinggi kepada sederajat atau yang lebih rendah. Sedangkan punia adalah pemberian dari pihak

yang lebih muda kepada pihak yang lebih tua atau dari pihak yang kedudukannya lebih rendah

kepada yang lebih tinggi (para Brahmana). Dana tidak semata-mata sebagai balas jasa ataupun

bujukan , melainkan karena kewajiban yang dilakukan dengan rasa tulus ikhlas. Besarnya dana

yang harus diikhlaskan itu sudah di atur dalam kitab suci “Sarasamuscaya, Sloka 262 “ :

Ekenamcena dharmathah

Kartavyo bhutimicchata

Ekenamcena kamartha

Ekamamcam vivirddhayet

Artinya :

Bahwa penghasilan yang diperoleh itu hendaknya beerdasarkan Dharma, kemudian di bagi menjadi

3 bagian yaitu : Bagian kesatu untuk Dharma, Bagian kedua untuk dinikmati, bagian ketiga untuk

disimpan atau dijadikan usaha.

Ajaran Agama Hindu pada umumnya membagi Dharma itu menjadi enam bagian, yaitu: sila, dana,
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tapa, Vrata, Yoga, dan Samadhi. Keenam perbuatan yang termasuk Dharma inilah, memerlukan

dana yang besarnya sepertiga kali penghasilan. Karena sepertiga dari penghasilan digunakan untuk

Dharma, sedangkan Dharma itu terdiri dari enam bagian, maka penghasilan yang kita danakan

besarnya seper delapan belas dar penghasilan atau 5%. Pada jaman kali yuga ini, karma wasana

harus dilakukan adalah berdana punia yang diatur dalam kitab “ parasara dharma sastra,1.23”yaitu :

Tapah param krta yuge

Tretayam jnananucyate

Dwapare yanjamitya

Curddhanam ekam kalau yuge

Artinya; Melaksanakan penebusan dosa yang sangat ketat dilakukan orang pada kerta yuga,

mempelajari ilmu pengetahuan (jnana) yang diutamakan orang pada treata yuga , melaksanakan

upacara yadnya yang diutamakan orang pada dwapara yuga dan berdaana (daanam) yang

diutamakan orang pada kali yuga .

Dalam kitab suci tadi juga disebutkan bahwa “ berdaana”bukansemata pemberian berupa uang saja

, melainkan dapat berupa :

1. Abhaya daana yaitu menyelamatkan atau memberi perlindungan kepada sesema dan makhluk

lain .contohnya , menolong sesama ,seperti memberi pertolongan kepada orang sakit . menolong

makhluk lain yang ada di lingkungan kita ,dengan tidak menebangi tumbuh tumbuhandan

membunuh binatang secara membabi buta ,tidak mengeruk bukit dan menimbun pantai seenaknya

.kalau ini dapat dilakukan , maka alampun akan lestari .kalau alam sudah lestari ,mak aka nada

hujan sehingga ,makhluk hidup , akan ada makanan , akan ada karma , dan akhirna aka n ada

persembahan sebagai wujud bhakti kita kehadapan hyang widhi.

2 Brahma daana , yaitu mengamalkan ilmu pengetahuan suci kepada orang lain contohnya

:mengamalkan ilmu pengetahuan agama di lingkungan keluarga ,di sekolah , dan pasraman . tetapi

,kenyatan nya di masyrakat , sangat sedikit sekali umat hindu mau belajar agama.

3. Artha Dana, yaitu memberikan harta benda sebagai amal kepada suatu lembaga atau kepada

orang lain yang memerlukan. Contoh ; Rsi yadna kepada pandita atau pinandita, menjadi orang tua

asuh, berdana untuk mendirikan dan pembinaan pasraman. Mengingat sekarang ini, umat masih

banyak berdhana hanya pada pembangunan tempat suci dan upacara saja.

4. Ati Dana, yaitu merelakan suami istri, atau anak mengabdi demi agama, contohnya : Dharma

Yatra yang dilakukan leluhur kita seperti Mpu Kuturan, sekitar tahun 1001, beliau datang dari Jawa

ke Bali untuk mengadakan pembinaan kepada masyarakat bali.

5. Mahati Dana yaitu dana yang berasal dari bagian tubuh kita, seperti membantu orang lain yang

memerlukan darah, melalui donor darah, donor mata dan lain-ain.
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Nilai agama yang dapat di ambil dari upacara aswamedha adalah mengenai dana punia seperti raja

Marutta yang mempersembahkan emas kepada para Brahmana.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran : pendekatan saintifik
Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, Tanya jawab,
observasi,penugasan dan Portofolio

F. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan yaitu Laptop, tablet Samsung

G. Sumber Belajar
 Buku teks pelajaran agama Hindu
 Kitab sarasamuccaya
 Kitab Bhagawad Gita
 Kitab Mahabharata
 Film Mahabharata

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:
 Peserta didik menyimak penjelasan

Pendidik tentang Yajňa dalam
Mahabharata

 Peserta didik mendengarkan cuplikan
singkat cerita Mahabharata terkait
dengan pelaksanaan Yajňa

Menanya:
 Peserta didik menanyakan nilai-nilai

Yajňa yang terkandung dalam
Mahabharata

 Pendidik memberikan kesempatan
bertanya kepada peserta didik
hubungan panca Yajňa dengan



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 23

Pelaksanaan Yajňa zaman
Mahabharata

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

tentang Yajňa dalam kitab
Mahabharata

 Mengumpulkan data-data
pelaksanaan Yajňa yang ada
kaitannya dengan Mahabharata

Mengasosiasi:
 Peserta didik menganilsis hubungan

panca Yajňa dengan Yajňa dalam
Mahabharata

 Menyimpulkan hasil analisis berbagai
macam hal yang dihadapi dalam
pelaksanaan Yajňa

6. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyampaikan hasil

belajar dalam bentuk tulisan
persamaan dan perbedaan Panca
Yajňa dengan Yajňa dalam
Mahabharata

 Peserta didik membuat dalam bentuk
gambar-gambar/ foto kegiatan upacara
Yajňa

I. Penilaian Proses dan Hasil
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)
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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

5. Instrumen Penilaian Pengetahuan
a. Tugas:

 Peserta didik membuat ringkasan ajaran Yajňa dalam Mahabharata
 Peserta didik membuat sarana Yajňa sesuai dengan daerah setempat

b. Observasi:
Mengumpulkan kliping yang berkaitan dengan Panca Yajňa hasil
mengamati pelaksanaan Yajňa dimasyarakat Hindu setempat

c. Tes Lisan :
Menceritakan epos Mahabharata secara singkat

d. Tes Tertulis
Terlampir!

6. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan pelaksanaan  Yajňa sesuai dengan kondisi 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
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester : XI/I
Materi Pokok : Catur Marga
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 :
3.3 Memahami ajaran Catur Marga sebagai jalan berhubungan dengan Sang Hyang Widhi

Keterampilan :
4.3 Mempraktikan sikap melaksanakan Catur Marga

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 Memahami ajaran Catur Marga sebagai jalan berhubungan dengan Sang Hyang

Widhi
3.4 Mampu Mempraktikan sikap melaksanakan Catur Marga

C. Tujuan Pembelajaran
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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 Memahami ajaran Catur Marga sebagai jalan berhubungan dengan Sang Hyang
Widhi

18. Siswa mampu Mempraktikan sikap melaksanakan Catur Marga
D. Uraian Materi

Catur Marga Yoga
Di dalam ajaran kerohanian Hindu terdapat jalan untuk mencapai kesempurnaan “Moksa”,

dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada Ida Hyang Widhi Wasa. Cara-cara atau

jalan yang demikian itu telah terbiasa disebut dengan nama “Catur Marga/Yoga”, yaitu:

a. Bhakti Marga Yoga
Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan atman dengan Brahman dengan

berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kata

“bhakti” berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, kasih.

Bhakti Marga Yoga artinya : jalan cinta kasih, jalan persembahan. Seorang Bhakta (orang

yang menjalani Bhakti Marga) dengan sujud dan cinta, me-nyambah dan berdoa dengan pasrah

mempersembahkan jiwa raganya sebagai yajna kepada Sang Hyang Widhi. Cinta kasih yang

mendalam adalah suatu cinta kasih yang bersifat umum dan mendalam yang disebut maitri.

Semangat Tat Twam Asi sangat subur dalam hati sanubarinya. Sehingga seluruh dirinya penuh

dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang tanpa batas, sedikitpun tidak ada yang terselip dalam

dirinya sifat-sifat negatif seperti kebencian, kekejaman, iri dengki dan kegelisahan atau keresahan.

Cinta baktinya kepada Hyang Widhi yang sangat mendalam, itu juga  dipancarkan kepada semua

makhluk baik manusia maupun binatang.

Dalam doanya selalu menggunakan pernyataan cinta dan kasih sayang dan memohon kepada

Yang Widhi agar semua makhluk tanpa kecuali selalu berbahagia dan selalu mendapat berkah

termulia dari Hyang Widhi. Jadi untuk lebih jelasnya seorang bhakta akan selalu berusaha

melenyapkan kebenciannya kepada semua makhluk. Sebaliknya ia selalu berusaha memupuk dan

mengembangkan sifat-sifat Maitri, Karuna, Mudita dan Upeksa (Catur Paramita). Ia selalu berusaha

membebaskan dirinya dari belenggu keakuannya (ahamkara).

Sikapnya selalu sama menghadapi suka dan duka, pujaan dan celaan. Dan selalu merasa puas

dalam segala-galanya, baik dalam kelebihan dan kekurangan. Jadi benar-benar tenang dan sabar

selalu. Dengan demikian baktinya kian teguh dan kokoh kepada Hyang Widhi Wasa. Keseimbangan

batinnya sempurna, tidak ada ikatan sama sekali terhadap apapun. Ia terlepas dan bebas dari



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 27

hukuman serba dua(dualis) misalnya suka dan duka, susah senang dan sebagai-nya. Seluruh

kekuatannya dipakai untuk memusatkan pikirannya kepada Hyang Widhi dan dilandasi jiwa

penyerahan total. Dengan begitu seorang Bhakti Yoga dapat mencapai moksa.

b. Karma Marga Yoga

Karma yoga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan

perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang paling utama dari karma yoga ialah melepaskan

semua hasil dari segala perbuatan. Dalam Bhagavadgita tentang Karma yoga dinyatakan sebagai

berikut:

Tasmad asaktah satatam karyam karma samacara, asakto hy acaran karma param apnoti
purusah.

Artinya ;

Oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya,

sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan

mencapai yang utama.

Bagi seorang karma, penyerahan hasil pekerjaan kepada Tuhan bukan berarti kehilangan

bahkan akan datang berlipat ganda. Hal ini merupakan suatu keajaiban yang sulit dimengerti akan

mendapatkan sesuatu yang diperlukan secara mengagumkan dan membahagiakan dirinya.

Dalam hubungan ini renungkanlah cerita berikut: Pada suatu hari Devi Laksmi mengadakan

sayembara, dimana beliau akan memilih suami. Semua Dewa dan para Danawa datang berduyun-

duyun dengan harapan yang membumbung tinggi. Devi Laksmi belum mengumumkan janjinya,

kemudian datanglah beliau dihadapan pelamarnya dan berkata demikian; saya akan mengalungkan

bunga kepada pria yang tidak menginginkan diri saya. Tetapi mereka yang datang itu semua lobha,

maka mulailah Devi Laksmi mencari orang yang tiada berkeinginan untuk dikalungi. Terlihatlah oleh

Devi Laksmi wujudnya Dewa Wisnu dengan tenangnya di atas ular Sesa yang sedang melingkar.

Kalung perkawinan kemudian diletakkan di lehernya dan sampai kinilah dapat kita lihat simbolis

Devi Laksmi berada di samping kaki Dewa Wisnu. Devi Laksmi datang pada orang yang tidak

mengidam-idamkan dirinya, inilah suatu keajaiban.

Dari cerita di atas dapat dikemukakan bahwa orang yang selalu asyik dalam pikirannya

menginginkan buah dari kerjanya, akan kehilangan buah itu yang sebenarnya adalah miliknya, tetapi

bagi karma yogin walaupun ia berbuat sedikit, tetapi tanpa pamrih, ia akan mendapatkan hasil yang

tidak ternilai. Kesusahan orang duniawi akan mendapat hasil yang sedikit, karena terikat. Sedangkan

bagi karma yogin sebaliknya. Maka itu ajaran suci selalu menyarankan kepada umatnya agar menjadi

seorang karma yogi yang selalu mendambakan pedoman rame inggawe sepi ing pamrih.

Pada hakekatnya seorang karma yogi dengan menyerahkan keinginan akan pahala, ia akan

menerima pahala yang berlipat ganda. Hidupnya akan berlangsung dengan tenang dan ia akan
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memancarkan sinar dari tubuhnya maupun dari pikirannya. Bahkan masyarakat tepatnya hidup pun

akan menjadi bahagia, sejahtera dan suci, ia akan mencapai kesucian batin dan kebijaksanaan.

Masyarakat yang telah suci jasmani dan rohani akan menjauhkan diri dari sifat-sifat munafik

dan kepalsuan dan cita-cita yang sempurna akan dapat dicapai oleh penduduk masyarakat itu. Semua

ini telah terbukti dalam pengalaman dari kebebasan jiwa seorang karma yogi.

c. Jnana Marga  Yoga

Jnana artinya kebijaksanaan filsafat (pengetahuan). Yoga berasal dari urat kata Yuj artinya

menghubungkan diri. Jadi Jnana Yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang

dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan

keduniawian.

Tiada ikatan yang lebih kuat dari pada maya, dan tiada kekuatan yang lebih ampuh dari pada

yoga untuk membasmi ikatan-ikatan maya itu. Untuk melepaskan ikatan-ikatan ini haruslah kita

mengarahkan segala pikiran kita, memaksanya kepada kebiasaan-kebiasaan suci, akan tetapi bila kita

ingin memberi suatu bentuk kebiasaan suci pada pikiran kita, akhirnya pikiran harus menerimanya,

sebaiknya bila pikiran tidak mau menerimanya maka haruslah kita akui bahwa segala pendidikan

yang kita ingin biasakan itu tidak ada gunanya.

Jadi dalam proses pertumbuhan dalam hal ini merupakan hal yang mutlak. Sebagai jalan

pertumbuhannya pikiran, perbuatan lahir, pelaksanaan swadharma dan sikap bathin (wikarma) sangat

diperlukan dimana perbuatan lahir adalah penting, karena jika tidak berbuat maka pikiran kita tidak

dapat diuji kebenarannya. Perbuatan lahir menunjukkan kualitas sebenarnya dari pada pikiran kita.

Ada tiga hal yang penting dalam hal ini yaitu kebulatan pikiran, pembatasan pada kehidupan sendiri

dan keadaan jiwa yang seimbang atau tenang maupun pandangan yang kokoh tentram damai.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan dhyana yoga. Untuk tercapainya perlu dibantu dengan

abhyasa yaitu latihan-latihan dan vairagya yaitu keadaan tidak mengaktifkan diri. Adapun kekuatan

pikiran kita lakukan di dalam hal kita berbuat apa saja, pikiran harus kita pusatkan kepadanya. Dalam

urusan-urusan keduniawian pun pemusatan pikiran ini mutlak diperlukan. Bukanlah sifat yang

diperlukan hanya untuk suksesnya di dunia berlainan dengan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk

kemajuan   spiritual atau bathin. Usaha untuk menjernihkan kegiatan kita  sehari-hari ialah kehidupan

rohaniah. Apapun kita laksanakan,  berhasil atau tidaknya tergantung kepada kekuatan pemusatan

pikiran kita kepada-Nya.

d. Raja Marga Yoga

Raja Yoga adalah suatu jalan mistik (rohani) untuk mencapai kelepasan atau moksa. Melalui

Raja marga/yoga seseorang akan lebih cepat mencapai moksa, tetapi tantangan yang dihadapinya pun
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lebih berat, orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai seorang guru

Kerohanian yang sempurna untuk dapat menuntun dirinya ke arah tersebut.

Adapun tiga jalan pelaksanaan yang ditempuh oleh para Raja Yogin yaitu melakukan tapa,

brata, yoga, samadhi. Tapa dan brata mempakan suatu latihan untuk mengendalikan emosi atau nafsu

yang ada dalam diri kita ke arah yang positif sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan

yoga dan samadhi adalah latihan untuk dapat menyatukan atman dengan Brahman dengan melakukan

meditasi atau pemusatan pikiran.

Seorang Raja Yoga akan dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohani melalui

Astanga Yoga yaitu delapan tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga yoga diajarkan oleh

Maha Rsi Patanjali dalam bukunya yang disebut Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari

ajaran astangga yoga yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1 Yama.

Yama yaitu suatu bentuk larangan yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani,

misalnya, dilarang membunuh (ahimsa), dilarang berbohong (satya), pantang mengingini sesuatu

yang bukan miliknya (asteya), pantang melakukan hubungan seksual (brahmacari) dan tidak

menerima pemberian dari orang lain (aparigraha).

2 Nyama.

Nyama yaitu pengendalian diri yang lebih bersifat rohani, misalnya Sauca (tetap suci lahir

batin), Santosa (selalu puas dengan apa yang datang), Swadhyaya (mempelajari kitab-kitab

keagamaan) dan Iswara pranidhana (selalu bhakti kepada Tuhan).

3 Asana

Asana yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin

4 Pranayama

Pranayama, yaitu mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna melalui tiga jalan yaitu

puraka (menarik nafas), kumbhaka (menahan nafas) dan recaka (mengeluarkan nafas).

5 Pratyahara

Pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indriya dari ikatan obyeknya, sehingga

orang dapat melihat hal-hal suci.

6 Dharana

Dharana, yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan.

7 Dhyana

Dhyna, yaitu  pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu obyek. Dhyana

dapat dilakukan terhadap Ista Dewata.
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8 Samadhi

Samaddhi, yaitu penyatuan atman (sang diri sejati dengan Brahman) Bila seseorang

melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh ia akan dapat menerima getaran-

getaran suci  dan wahyu Tuhan. Kitab Bhagavadgita menyatakan sebagai  berikut:

Yogiyuhjita satatam atmanam rahasi sthitah, ekaki yata-citatma nirasir aparigrahah
(Bhagavadgita, VI.10)
Artinya ;

Seorang yogi harus tetap memusatkan pikirannya (kepada Atman yang maha besar) tinggal

dalam kesunyian dan tersendiri, menguasai dirinya sendiri, bebas dari angan-angan dan keinginan

untuk memiliki.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Bhagavadgita, bahwa ketenangan hanya ada pada mereka yang

melakukan yoga.

“Prasanta-manasam hy enam yoginam sukham uttamam, upaiti santa-rajasam brahma-
bhutam akalmasam” (Bhagavadgita. VI.27)

Artinya ;

Karena kebahagiaan tertinggi datang pada yogin yang pikirannya tenang, yang nafsunya tidak

bergolak, yang keadaannya bersih bersatu dengan Tuhan.

Keempat jalan untuk pencapaian moksa itu sesungguhnya memiliki kekuatan yang sama bila

dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang akan memiliki kecenderungan memilih jalan-jalan

tersebut, maka itu setiap orang memiliki jalan mencapai moksanya berpariasi.

Moksa sebagai tujuan hidup spiritual bukanlah merupakan suatu janji yang hampa melainkan

merupakan suatu keyakinan yang berakhir dengan kenyataan. Kenyataan dalam dunia batin

merupakan alam super transendental yang hanya dapat dibuktikan berdasarkan instuisi yang dalam.

Moksa merupakan suatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya, karena demikianlah yang

dijelaskan oleh kitab suci.

Oleh sebab itu marilah kita melatih diri untuk melaksanakan ajaran  Astangga Yoga dengan

tuntunan seorang guru yang telah memiliki kemampuan didalam hal tersebut.

Moksa adalah terlepasnya Atman dari belenggu maya (bebas dari pengaruh karma dan

punarbhawa) dan akhirnya bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan dengan

penyatuan dengan Tuhan, renungkanlah dan amalkanlah sloka berikut:

Bhaktya tvananyanya sakya, aham ovamvidho: arjuna, jnatum drastum cha tatvena
pravestum cha paramtapa (Bhagawadgita XI. 54.187).
Artinya ;

Akan tetapi dengan berbakti tunggal padaku, O Arjuna, Aku dapat dikenal, sungguh dapat
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dilihat dan dimasuki ke dalam, O penakluk musuh.

Matkarmakrn matparamo, madbhaktah sangavarjitah, nirvairah sarvabhutesu yah sa
mam eti pandava (Bhagawadgita XI. 55.187)
Artinya ;

Ia yang melakukan pekerjaan-Ku, ia yang memutuskan Aku sebagai tujuannya, ia yang

menyembah Aku bebas dari ikatan, ia yang bebas dari permusuhan pada semua makhluk, ia datang

padaku, O Arjuna.

Demikianlah ajaran kitab astangga yoga yang ditulis oleh Maharsi Patanjali, mengajarkan

umat manusia agar mengupayakan dirinya masing-masing untuk mewujudkan kebahagiaan hidup ini.

Siapapun dapat mencapai kesadaran tertinggi ini apabila yang bersangkutan mau dan mampu

melaksanakannya.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran : pendekatan Saintifik
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
 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:
 Peserta didik mencermati Pendidik

menjelaskan Catur Marga Yoga
 Pendidik memberikan contoh

bentuk perbuatan / kerja dalam
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Catur Marga Yoga

Menanya:
 Peserta didik mengungkapkan

contoh masing-masing bagian dari
Catur Marga Yoga

 Pendidik memberikan pertanyaan
kepada peserta didik nama orang
yang menjalani masing-masing
bagian dari Catur Marga

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

tentang Catur Marga Yoga
 Mengumpulkan data-data untuk

pendukung pelaksanaan Catur
Marga dalam kehidupan
masyarakat Hindu

Mengasosiasi:
 Peserta didik melihat disekitarnya

perilaku masyarakat yang
melaksanakan ajaran Catur Marga

 Menganalisis berbagai macam hal
yang dihadapi dalam pengamalan
Catur Marga Yoga oleh masyarakat
Hindu

9. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyapaikan hasil

belajar secara tertulis, penerapan
ajaran Catur Marga dalam
kehidupan bermasyarakat

 Peserta didik membuat dalam bentuk
gambar-gambar/ foto kegiatan
pengamalan Catur Marga Yoga

I. Penilaian Proses dan Hasil
7. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi

observasi 9. Kemampuan mengucapkan
salam agama Hindu
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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

8. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:

 Membuat ringkasan Catur Marga
 Mengumpulkan dalam bentuk gambar/foto masing-masing bagian Catur

Marga

Observasi:
Mengumpulkan hasil mengamati pelaksanaan Catur Marga dalam
masyarakat

9. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan pelaksanaan Catur Marga dalam masyarakat sesuai
dengan budaya, adat istiadat setempat

Mengetahui Bontang,
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 : XI/1
Materi Pokok : Wibuthi Marga
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 :
3.4 Menjelaskan Ajaran Wibuthi Marga dalam kehidupan

Keterampilan :
4.4 Menyaji ajaran Wibuthi Marga dalam Kehidupan

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 Wibuthi Marga dalam kehidupan
4..4 Mampu Menyaji ajaran Wibuthi Marga dalam Kehidupan

C. Tujuan Pembelajaran
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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 Wibuthi Marga dalam kehidupan
24. Siswa mampu Menyaji ajaran Wibuthi Marga dalam Kehidupan

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 Sarasamuccaya
 Kitab Bhagavad Gita
 Kitab Manawa Dharmasastra

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:
 Peserta didik mengamati penjelaskan

pendidik ajaran Wibhuti Marga
 Peserta didik mendengar peserta didik

lainnya membaca Wibhuti Marga

Menanya:
 Peserta didik menanyakan hakekat
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Wibhuti  Marga dalam kehidupan
 Pendidik memberikan contoh

penerapan Wibhuti Marga dalam
kehidupan sehari-hari

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

manfaat  melaksanakan Wibhuti
Marga

 Mengumpulkan data-data untuk
mendukung penerapan Wibhuti
Marga dalam kehidupan

Mengasosiasi:
 Memberikan contoh kongkrit

penerapan Wibhuti Marga dalam
kehidupan

 Menganalisis berbagai macam hal
yang dihadapi dalam penerapan
Wibhuti Marga oleh masyarakat
Hindu

12. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyampaikan hasil

belajar  dalam bentuk tulisan hasil
penerapanWibhuti Marga dalam
kehidupan sehari-hari

 Membuat dalam bentuk gambar-
gambar/ foto hasil pengamalan Wibuthi
Marga dalam kehidupan

I. Penilaian Proses dan Hasil
10. 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)
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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

11. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:
Membuat ringkasan materi Wibhuti Marga

Observasi:
Mengumpulkan hasil mengamati pelaksanaan Wibhti Marga dalam
masyarakat

Tes:
Tertulis, lisan ajaran Wibuthi Marga

12. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan pelaksanaan dan manfaat Wibhuti Marga 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) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 38

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester : XI/2
Materi Pokok : Manawa Dharma Sastra sebagai Kitab Hukum Hindu
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 kitab Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu
Keterampilan :
4.5 Mempraktekkan Ajaran Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu

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 Kitab Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu
4.5 Mampu memahami Ajaran Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu

C. Tujuan Pembelajaran
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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 Kitab Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu
30. Siswa mampu memahamiAjaran Manawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu

D. Uraian Materi
1. Menawa Dharmasastra.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa sumber tertulis atau dokumen hukum Hindu adalah Sruti

dan Smerti. Sruti adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sruti merupakan sumber dari

Smerti. Baik Sruti maupun Smerti keduanya adalah merupakan sumber hukum Hindu. Kedudukan

Smerti sebagai sumber hukum Hindu sama kuatnya dengan Sruti. Smerti sebagai sumber hukum Hindu

lebih populer dengan istilah Manusmerti atau Dharmasastra. Dharmasastra dinyatakan sebagai kitab

hukum Hindu karena didalamnya memuat banyak peraturan-peraturan yang bersifat mendasar yang

berfungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi bila diperlukan. Di dalam kitab Dharmasastra termuat

serangkaian materi hukum dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam rangka

mencapai tujuan tujuan hidup “catur purusartha” yang utama. Setiap pelanggaran baik itu merupakan

delik biasa atau delik adat, tindak pidana, dan yang lainnya semuanya itu diancam hukuman. Sifat

ancamannya mulai dari yang ringan sampai pada hukuman yang terberat ”hukuman mati”. Ancaman

hukuman mati sebagai hukuman berat berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak kejahatan.

Menawa Dharmasastra atau Manusmerti adalah kitab hukum yang telah tersusun secara teratur,

sistimatis sesuai bab per bab. Kitab ini terbagi menjadi dua belas (12) bab atau adyaya. Bila kita

mempelajari kitab-kitab hukum Hindu maka banyak kita menemukan pokok-pokok pikiran yang

berkaitan dengan titel hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Hindu mengalami proses

perkembangan. Adapun pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam hukum Hindu, antara lain:

1. Wyawaharapada.

Kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharmasutra. Ada tiga penulis yang terkenal

terkait dengan keberadaan kitab Dharmasutra, diantaranya adalah;

a. Gautama adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih menekankan

pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai

pemegang dharma. Pada dasarnya beliau membahas tentang pokok-pokok hukum pidana dan hukum

perdata.

b. Apastamba adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih menekankan

pembahasan tentang  pokok-pokok materi wyawaharapada dengan beberapa masalah yang belum
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dibahas dalam kitabnya Gautama, seperti; mengenai hukum perzinahan, hukuman karena membunuh

diri, hukuman karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa antara buruh dengan

majikan, dan hukum yang timbul karena penyelah-gunaan hak milik.

c. Baudhayana adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih menekankan

pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti; hukum mengenai bela diri, penghukuman karena

seorang brahmana, penghukuman atas golongan rendah membunuh brahmana, dan penghukuman atas

pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain.

2. Hukum dalam kitab Dharmasastra.

Dharmasastra adalah kitab hukum Hindu selain Dharmasutra. Ada beberapa punilis kitab

Dharmasastra yang patut kita ketahui karya sastranya dibidang hukum Hindu, seperti; Wisnu, Manu, dan

Yajnawalkya. Manu adalah penulis kitab Dharmasastra yang terkenal. Manu sebagai penulis

Dharmasastra, berbicara tentang hukum Hindu untuk mewakili karyanya sendiri. Kitab Dharmasastra

karya Manu, menjadi sumber hukum Hindu berlaku dan memiliki pengaruh yang sangat luas termasuk

Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui dari pokok-pokok ajarannya banyak kita jumpai dalam macam

lontar-lontar yang ada. Sedangkan Yajnawalkya menjadi terkenal di bidang penulisan dharmasastra

sebagai sumber hukum Hindu, karena mewakili salah satu mazab hukum yang berkembang dalam

hukum Hindu. Diantara mazab-mazab tersebut yang ada adalah; Mitaksara, Dayabhaga, dan

Yajnawalkya.

Menurut kitab Dharmasastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum atau

wyawaharapada dibedakan jenisnya menjadi delapan belas (18), antara lain;

a. Rinadana yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang.

b. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian.

c. Aswamiwikrya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan.

d. Sambhuya-samutthana yaitu perikatan antara firman.

e. Dattasyanapakarma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian.

f. Wetanadana yaitu hukum mengenai tidak membayar upah.

g. Samwidwyatikarma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan.

h. Krayawikrayanusaya artinya pelaksanaan jual beli.

i. Swamipalawiwada artinya perselisihan antara buruh dengan majikan.

j. Simawiwada artinya perselisihan mengenai perbatasan

k. Waparusya adalah mengenai penghinaan.

l. Dandaparusya artinya penyerangan dan kekerasan.

m. Steya adalah hukum mengenai pencurian.

n. Sahasa artinya mengenai kekerasan.

o. Stripundharma adalah hukum mengenai kewajiban suami-istri.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 41

p. Stridharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri.

q. Wibhaga adalah hukum pembagian waris.

r. Dyutasamahwya adalah hukum perjudian dan pertaruhan.

3. Masalah perkembangan hukum.

Dalam pembelajaran hukum Hindu yang bersumber pada kitab-kitabnya, maka banyak kita

menemukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan titel hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum Hindu mengalami proses perkembangan. Perkembangan yang dimaksud antara lain;

a. Hutang piutang (Rinadana). Dalam kitab Dharmasastra, VIII.49. Manu menyatakan

bahwa seorang kreditur dapat menuntut atau memperoleh piutangnya dari debitur melalui persuasif

moril, keputusan pengadilan, melalui upaya akal, melalui cara puasa di pintu masuk rumah debitur, dan

yang akhirnya dengan cara kekerasan. Yang terpenting dari hukum utang piutang itu adalah ketentuan

mengenai kebolehan menaikkan bunga sebagai hak yang dapat dituntut oleh kriditur atas piutang yang

diberikan kepada debitur. Selanjutnya disebutkan bahwa hutang seorang debitur jatuh kepada ahli

warisnya. Apabila debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi hutangnya, maka ahli waris

bersangkutan berkewajiban melunasinya (Dharmasastra, XII.40).

b. Deposito (Niksepa). Rsi Gautama mulai mengajarkan tentang hukum yang berkaitan

dengan masalah hukum Niksepa (deposito). Ajarannya diikuti oleh. Rsi Narada dan  Rsi Yajnawalkya,

dengan pembahasan  yang lebih mendalam dan meluas. Baik Rsi Narada maupun Rsi Yajnawalkya

membedakan ajaran hukum Niksepa menjadi beberapa jenis bentuk deposito, diantaranya adalah;

Yachita, Ayachita,  Anwahita, dan Nyasa.

c. Penjualan barang tidak bertuan (Aswamiwikraya). Penjelasan tentang permasalahan

hukum penjualan barang  tidak bertuan tidak dijumpai di dalam kitab hukum karya Rsi Gautama.

Didalam kitab beliau hanya terdapat  adanya klausal yang mengemukakan dan menegaskan bahwa

penadah atau penerima barang curian dapat dihukum (Dharmasutra, XII.50). Dengan demikian, orang

yang membeli barang curian dapat dihukum. Pernyataan ini dipertegas dan diperluas kembali oleh Rsi

Yajnawalkya, yang dalam bukunya menyebutkan bahwa; baik pembeli maupun penjualnya dapat

dituntut melalui hukum. Oleh karena itu, ia harus dapat mmbuktikan bahwa benda itu adalah haknya

yang sah (Dharmasastra, II.168-174). Ini berarti, bahwa saat itu telah ada dan dibuatkan aturan tentang

pemanfaatan dan pembuktian bahwa barang itu bertuan atau barang tidak bertuan.

d. Persekutuan (Sambhayasamutthana). Persekutuan antara firma dalam bidang hukum

dagang menurut hukum Hindu baru pertama kali kita  jumpai dalam kitab Dharmasastra karya Rsi

Wisnu. Premi atau keuntungan atau upah yang diterima oleh para anggota harus berbanding sama

menurut aturan. Berdasarkan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat, lembaga itu mungkin sudah

berkembang sebelum Rsi Manu dan mencapai bentuknya pada zamannya Rsi Manu. Ajaran ini

selanjutnya dikembangkan oleh Rsi Yajnawalkya, Rsi Narada, dan Rsi Brhaspati.
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e. Dana atau pemberian (Dattasyanapakarma). Dana atau pemberian baik berdasarkan

agama maupun tidak berdasarkan agma dikenal dengan titel ” Datta Pradanika ” atau juga disebut

Syanapakarma, yang artinya; menghadiahkan atau penuntutan atas pemberian. Menurut Agama Hindu

berbuat dana merupakan kewajiban yang terpuji dan diatur berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan

masyarakat. Bentuk pemberian yang pertama kita jumpai adalah bentuk daksina, yaitu semacam

pemberian sebagai upah kepada Pendeta (brahmana) yang melakukan upacara untuk orang lain.

Besarnya pemberian tidak sama, yang terpenting adalah nilai pemberian itu.

Selanjutnya sloka-sloka kitab hukum Menawa Dharmasastra menjelaskan sebagai berikut;

“Wedo ‘khilo dharma mulam smrti sile ca tad widam, acarasca iwa sadhunam atmanasyustir
ewa ca (Menawa Dharmasastra, II. 6).
Artinya :

Seluruh weda merupakan sumber utama dari pada dharma (Agama Hindu) kemudian barulah

Smrti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda serta

kemudian acara tradisi dari orang-orang suci dan akhirnya atma tusti (rasa puas diri sendiri).

Berdasarkan sloka tersebut di atas kita dapat mengenal sumber-sumber hukum Hindu menurut

urut-urutannya adalah sebagaimana istilah berikut :

1. Weda Sruti.

2. Weda Smrti.

3. Sila.

4. Acara (Sadacara).

5. Atmanas tusti.

Selanjutnya dalam kitab yang sama dijelaskan sebagai berikut;

“Srutistu Wedo wijneyo dharmasastram tu wai smrtih, te sarwartheswamima-msye tabhyam
dharmohi nirbabhau (Menawa Dharmasastra, II.10).
Artinya :

Sesungguhnya Sruti adalah weda demikianlah pula Smrti itu adalah dharmasastra, keduanya
tidak tidak dapat diragukan kebenarannya dalam hal apapun yang karena keduanya adalah kitab suci
yang menjadi sumber dari Agama Hindu (Dharma).

Dari pasal ini ditegaskan dan dari kelima jenis sumber hukum Hindu, Sruti dan Smrti, merupakan

dasar utama yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Kedudukan Menawa Dharmasastra II.10 dan 6,

merupakan dasar yang patut dipegang teguh dalam hal kemungkinan timbulnya perbedaan pengertian

mengenai panafsiran hukum yang terdapat didalam berbagai kitab agama, maka yang pertama lebih

penting dari yang berikutnya. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut di dalam Manawa Dharmasastra,

II.14, sebagai berikut:

“Srutidwaaidham tu yastra yattatra dharmawubhau smrtau, Ubhawapi hi tau dharmau
samyaguktau manisibhih (Manawa Dharmasastra, II. 14).
Artinya :
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Bila dua dari kitab Sruti bertentangan satu dengan yang lainnya, keduanya diterima sebagai

hukum karena keduanya telah diterima oleh orang-orang suci sebagai hukum.

Dari ketentuan ini maka tidak ada ketentuan yang membenarkan adanya sloka yang satu harus

dihapus oleh sloka yang lain, melainkan keduanya haruslah diterima sebagai hukum. Di samping sloka-

sloka itu masih ada sloka-sloka lainnya yang penting pula artinya di dalam memberi definisi tentang

pengertian sumber hukum itu, yaitu Menawa Dharmasastra, II. 12 yang lengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

“Wedah Smrtih sadacarah swasya ca priyamatmanah, etaccaturwidham prahuh saksad
dharmasya laksanam (Manawa Dharmasastra, II. 12)
Artinya :

Weda, Smrti, sadacara dan atmanastusti mereka nyatakan sebagai empat dasar usaha untuk

mendefinisikan dharma.

Kitab Manawa Dharmasastra II sloka 12 ini lebih menyederhanakan sloka 6, dengan meniadakan

Sila, karena sila dan sadacara dipandang memiliki arti yang dengan kebiasaan. Sila artinya kebiasaan

sedangkan sadacara artinya tradisi. Tradisi dan kebiasaan adalah kebiasaan pula.

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 mendengar
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pembacaan kitab Manawa
Dharmasastra sebagai kitab hukum
Hindu

 Peserta didik mengamati
pembacaan sloka kitab Manawa
Dharmasastra sebagai kitab hukum
Hindu

Menanya:
 Pendidik menanyakan kepada

peserta didik sumber-sumber
hukum Hindu

 Pendidik memberikan kesempatan
kepada peserta didik menjelaskan
sumber Hukum Hindu

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

Hukum Hindu dalam kitab
Dharmasastra

 Mengumpulkan data-data terkait
penerapan hukum Hindu untuk
terwujudnya masyarakat yang
damai, adil dan makmur

Mengasosiasi:
 Peserta didik menganalisis

perbedaan kualitas Hukum Hindu
dengan hukum  buatan manusia

 Menyimpulkan dari hasil analisis
berbagai macam hal yang dihadapi
dalam penerapan Manawa
Dharmasastra sebagai kitab Hukum
Hindu

15. Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyampaikan  hasil

secara lisan dan bergantian
kualitas hukum Hindu dengan
hukum buatan manusia

 Peserta didik membuat dalam
bentuk gambar-gambar/ foto upaya
mematuhi atau taat terhadap
hukum Hindu maupun hukum
Nasional
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I. Penilaian Proses dan Hasil
13. 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

14. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:

 Peserta didik membuat ringkasan materi Manawa Dharmasastra sebagai
kitab hukum Hindu

 Menuliskan beberapa sloka yang berhubungan dengan Hukum Hindu

Observasi:
Membuat hasil mengamati penerapan Manawa Dharmasastra sebagai
Hukum Hindu

Tes:
Tertulis, lisan Manawa Dharmasastra sebagai kitab hukum Hindu

15. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan penerapan Manawa Dharmasastra sebagai Hukum 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
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Bontang
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Hindu
Kelas/ Semester : XI/2
Materi Pokok : Niwerti dan Prawerti Marga
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 Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam kehidupan
Keterampilan :
4.6 Menalar Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam kehidupan

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)



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 47

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

3.6 Mampu Menjelaskan Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam
kehidupan

4. 6    Mampu Menalar Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam
kehidupan

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 Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga
dalam kehidupan

36. Mampu Menalar Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam
kehidupan

D. Uraian Materi

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.
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Contoh : apakah ada pengklasifikasian
masyarakat hindu berdasarkan Profesi?

17.Kegiatan Inti Mengamati:
 Peserta didik mendengarkan

pembacaan ajaran Niwerti dan
Prawerti Marga

 Peserta didik menyimak pembacaan
Niwerti dan Prawerti Marga

Menanya:
 Peserta didik menanyakan bagian-

bagian ajaran Niwerti dan Prawerti
Marga

 Peserta didik menanyakan persamaan
dan perbedaan Niwerti dan Prawerti
Marga

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik melakukan observasi

berkaitan ajaran Niwerti dan Prawerti
Marga di Sekolah

 Mengumpulkan data-data untuk
mendukung  pelaksanaan Niwerti dan
Prawerti Marga di masyarakat

Mengasosiasi:
 Peserta didik menganalisis dampak

sesudah dan sebelum memahami
ajaran  Niwerti dan Prawerti Marga

 Menyimpulkan dari hasil analisis
berbagai macam hal yang dihadapi
dalam penerapan Niwerti Marga dan
Prawerti Marga

Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyimpulkan hasil

kualitas sikap hidup masyarakat
dalam penerapan Niwerti dan
Prawerti Marga

 Membuat dalam bentuk gambar-
gambar/ foto contoh penerapan
Niwerti dan Prawerti Marga

18.Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyimpulkan hasil
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kualitas sikap hidup masyarakat
dalam penerapan Niwerti dan
Prawerti Marga

 Membuat dalam bentuk gambar-
gambar/ foto contoh penerapan Niwerti
dan Prawerti Marga

I. Penilaian Proses dan Hasil
16. 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

17. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:
Peserta didik membuat ringkasan materi Niwerti dan Prawerti Marga

Observasi:
Membuat hasil pengamatan penerapan Niwerti dan Prawerti Marga dalam
kehidupan

Tes:
Tertulis, lisan  Niwerti dan Prawerti Marga

18. Instrumen Penilaian Keterampilan



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 50

Portofolio:
Membuat laporan penerapan Niwerti dan Prawerti Marga dalam masyarakat
Hindu sesuai dengan budaya dan adat daerah 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) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 51

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

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

A. Kompetensi Inti
25. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
26. 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

27. 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

28. 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 :
1.13 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu
1.14 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 :
3.7 Memahami hakekat ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan sehari-hari
Keterampilan :
4.6 Menalar Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam kehidupan

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.7 Mampu mengucapkan salam agama Hindu
3.6.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.7 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara

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

3.7 Mampu Memahami hakekat ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan
sehari-hari

4. 6 Mempraktekkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan ramah dengan
menjalankan ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan sehari - hari

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

agama Hindu dengan benar
38. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika

upasana (doa sehari – hari) dengan benar
39. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu toleran terhadap

sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

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

41. Siswa mampu Memahami hakekat ajaran Catur Purusartha dalam
kehidupan sehari-hari

42. Mempraktekkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan ramah dengan
menjalankan ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan sehari - hari

D. Uraian Materi

Catur Purusartha.
Di dalam ajaran agama Hindu terdapat suatu prinsip ajaran yang berbunyi “Moksa artham

jagadhita ya ca iti dharma” yang berarti tujuan umat manusia beragama adalah untuk mencapai

“Jagadhita” atau sejahtra dan “Moksa” atau kebahagiaan. Jagadhita adalah tercapainya kesejahtraan

jasmani, sedangkan Moksa adalah terwujudnya ketentraman bathin, kehidupan abadi yakni

menunggalnya sang hyang atma (roh) dengan Sang Hyang Widhi Wasa. Kitab Sarasamuscaya

menyebutkan sebagai berikut :

“Yatnah kamarthamoksanam krtopi hi wipadyate, dharmmaya punararambhah sankalpopi na
nisphalah. Ikang kayatnan ri kagawayaning kama, artha, mwang moksa, dadi ika tanpa phala, kunang
ikang kayatnan ring dharmasadhana, niyata maphala ika, yadya pin angenangen juga, maphala atika”
(Sarasamuscaya, 15).
Artinya :

Supaya diperhatikan dengan diingat-ingat dalam mengusahakan kama, artha, dan moksa, sebab

tidak ada pahalanya. Adapun yang harus diusahakan dengan jalan dharma, tujuan itu pasti tercapai,

walaupun hanya dalam angan-angan saja akhirnya akan berhasil.

Memperhatikan sloka diatas, jelaslah bahwa “Moksa artha jagadhita ya ca iti dharma” adalah

merupakan ajaran tentang tujuan hidup umat manusia. Ajaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

konsepsi “Catur Purusa Artha” atau sering juga disebut dengan istilah “Catur Warga”.  Jadi kata “Catur

Purusa Artha” atau “Catur Warga” dapat diartikan; Catur berarti empat, purusa bearti jiwa atau manusia,

dan artha berarti tujuan hidup. Catur purusa artha berarti empat tujuan hidup manusia yang utama.
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Sedangkan Catur warga, yang terdiri dari kata catur berarti empat, dan warga berarti jalinan erat atau

golongan. Catur warga berarti empat tujuan hidup umat manusia yang utama yang terjalin erat antara

yang satu dengan yang lainnya.

Demikianlah ajaran ini sudah sepatutnya untuk selalu dipedomani dalam pengabdian hidup ini.

Bila kita tidak ingin mendapatkan tantangan yang lebih berat lagi, kenapa harus menunggu lebih lama

lagi. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar memulai membiasakan diri berbuat baik. Bukankah beliau

bersifat maha pemahap, maha pemurah, maha pelindung dan maha kasih? Pahami, pedomani dan

wujudkanlah dalam setiap langkah hidup kita ini dengan bagian-bagian dari ajaran catur purusartha

sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang manakah bagian-bagiannya?

Bagian-bagian Catur Purusa Artha.
Ajaran Catur Purusārtha merupakan modal dasar umat Hindu berupaya untuk mewujudkan

tujuannya beragama. Tujuan dari pada umat beragama patut dipedomani dengan ajaran “Catur Purusa

Artha”. Dengan demikian maka cita-cita untuk mewujudkan kesejahtraan hidup jasmani dan

kebahagiaan hidup rohaninya dengan sendirinya akan tercapai. Mencapai kebahagiaan jasmani atau

kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (kebahagian yang kekal) hendaknya dijadikan

komitmen dalam hidup ini.  Tujuan ini disebut dengan “Moksa Artha jagadhita ya ca iti dharma”. Ajaran

tentang Catur Purusa Artha adalah merupakan ajaran yang bersifat universal dan berlaku sepanjang

zaman. Banyak inteprestasi tentang ajaran tersebut akan ditemukan namun hakekat ajarannya akan tetap

sama. Apakah yang dimaksud dengan catur purusārtha?

Di dalam kitab Brahma Purana mengenai Catur Purusa Artha ada disebutkan sebagai berikut;

“Dharmartha kama moksaram sariram sadhanam” (Brahma Purana 228, 45).
Artinya :

Tubuh adalah alat (untuk mendapat) Dharma, Artha, Kama dan Moksa.

Selanjutnya dalam kitab Astha Dasa Parwa pada bagian Udyoga Parwa kita temukan  ajaran yang

berkaitan dengan akekat dharma, sebagai berikut;

“Ikang dharma ngaranya, hetuning mara ring swarga ika, kadi gatining perahu, an hetuning
banyaga nertasing tasik (Udyoga Parwa).
Artinya:

Yang disebut Dharma, adalah merupakan jalan untuk pergi ke sorga, sebagai halnya perahu,

sesungguhnya adalah merupakan  alat bagi pedagang dalam mengarungi lautan.

Kutipan di atas menjelaskan kepada kita bahwa manusia harus menyadari apa yang menjadi

tujuan hidupnya. Apa yang harus dicarinya dengan badan yang dimiliki-nya. Semuanya itu tak lain

adalah sebagai pengamalan dari ajaran dharma sebagai salah satu bagian dari ajaran catur purusārtha.

Yang manakah bagian-bagian dari ajaran catur purusārta itu?

Sesuai dengan beberapa penjelasan tersebut di atas yang termasuk bagian-bagian dari catur

purusārtha antara lain :
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a. Dharma.

b. Artha.

c. Kama.

d. Moksa.

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
19.Kegiatan

Pendahuluan
19. Guru dan peserta didik mengawali

pertemuan dengan mengucapkan salam
Panganjali ”Om Swastyastu”

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

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

Contoh : apakah ada pengklasifikasian
masyarakat hindu berdasarkan Profesi?

20.Kegiatan Inti Mengamati:
 Peserta didik mengamati

pembacaanajaran Catur Purusartha
 Peserta didik menyimak pembacaan

Catur Purusartha

Menanya:
 Peserta didik mengungkapkan contoh

masing-masing bagian Catur Purusa



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 55

Artha
 Pendidik memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk
menunjukkan contoh masing-masing
bagian Catur Purusartha

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

ajaranCatur Purusarta
 Mengumpulkan data-data untuk

mendukung terwujudnya pengamalan
Catur Purusartha dalam kehidupan

Mengasosiasi:
 Peserta didik menganlisis hubungan

masing-masing bagian Catur
Purusartha dalam praktek
kehidupan

 Menyimpulkan hasil dari analisis
berbagai macam hal yang dihadapi
dalam penerapan Catur Purusartha

21.Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyampaikan  hasil

belajar dalam bentuk tulisan
penerapkan Catur Purusartha dalam
kehdidupan

 Membuat dalam bentuk gambar-
gambar/ foto contoh penerapan Catur
Purusartha

I. Penilaian Proses dan Hasil
19. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi

Observasi 25. Kemampuan
mengucapkan salam
agama Hindu
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26. Kemampuan dalam
melafalkan dainika
upasana (doa sehari –
hari)

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

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

20. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:
Peserta didik membuat ringkasan materi Catur Purusarta

Observasi:
Membuat hasil mengamati pelaksanaan Catur Purusartha dalam masyarakat
untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani

Tes:
Tertulis, lisan materi Catur Purusarta

21. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan hakekat Catur Purusartha dalam masyarakat dan
terwujudnya Moksartham jagadhita ya ca iti Dharma

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 : XI/2
Materi Pokok : Wiwaha
Alokasi Waktu : 18 x  45 menit

A. Kompetensi Inti
29. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
30. 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

31. 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

32. 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 :
1.15 Membiasakan  mengucapkan salam agama Hindu
1.16 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 :
3.8 Menjelaskan perilaku bertanggungjawab, peduli, santun, dan cinta damai,

untuk menciptakan keluarga yag rukun bahagia dan sejahtera
Keterampilan :
4.6 Menalar Nilai - nilai ajaran Niwerti dan Prawerti Marga dalam kehidupan

Indikator Ketercapaian Pembelajaran :
1.1.8 Mampu mengucapkan salam agama Hindu
3.7.1 Mampu mengucapkan dainika upasana (doa sehari – hari)
2.1.8 Mampu toleran terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara

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

3.8 Mampu Memahami hakekat ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan
sehari-hari

4. 6 Mempraktekkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan ramah dengan
menjalankan ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan sehari - hari

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

agama Hindu dengan benar
44. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu mengucapkan dainika

upasana (doa sehari – hari) dengan benar
45. Melalui pembelajaran agama Hindu, Siswa mampu toleran terhadap

sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan Sang
Hyang Widhi (Ahimsa)

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

47. Siswa mampu Memahami hakekat ajaran Catur Purusartha dalam
kehidupan sehari-hari

48. Mempraktekkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan ramah dengan
menjalankan ajaran Catur Purusartha dalam kehidupan sehari - hari

D. Uraian Materi

I. Pengertian Wiwaha
Dalam sastra agama Hindu dijelaskan ada empat tahapan kehidupan yang disebut Catur asrama.

Tahap pertama adalah belajar, menuntut ilmu yang disebut Brahmacari. Tahap yang kedua adalah

Grehasta, yaitu hidup berumah tangga. Tahap ketiga adalah Wanaprastha, yakni mulai belajar

melepaskan diri dari ikatan duniawi dan tahap keempat adalah Bhiksuka (sanyasin) yaitu menyebarkan

ilmu kerohanian kepada umat, dengan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki arti dan

kedudukan khusus dan penting sebagai awal dari masa berumah tangga atau Grehasya Asrama. Apakah

yang dimaksud dengan perkawinan atau wiwaha dalam Grehastha?

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

baru yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut difinisi tersebut,

perkawinan adalah adanya ikatan antara dua orang (pria dan wanita) secara lahir maupun batin. Mereka

berkumpul dengan membentuk rumah tangga yang baru dan bahagia. Dengan kata lain dapat dinyatakan

bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Perkawinan bukan hanya

mengutamakan dan mempunyai unsur jasmani semata tetapi juga unsur batin atau rohani. Perkawinan

bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitas melalui hukum sehingga mereka

dapat secara leluasa memenuhi kebutuhan seksnya, tetapi lebih dari itu. Perkawinan atau wiwaha identik

dengan upacara yadnya, yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tak
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terpisah dengan hukum agama, dan menjadikan hukum Hindu sebagai dasar persyaratan. Legalnya suatu

perkawinan ditandai dengan pelaksanaan ritual, yaitu upacara wiwaha minimal upacara byakala.

Suatu perkawinan dianggap sah bila ada saksi. Dalam upacara wiwaha (byakala) tersebut sudah

terkandung Tri Upasaksi (tiga saksi), yaitu Dewa Saksi, Manusia Saksi, dan Bhuta Saksi. Dewa Saksi

adalah saksi dewa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang di mohon untuk menyaksikan upacara pewiwahan

tersebut. Manusia Saksi adalah saksi manusia, dalam hai ini semua orang yang hadir pada saat

dilaksanakan upacara utamanya, seperti Pemangku dan Perangkat Desa, Bendesa adat, Kelian Dinas, dan

sebagainya. Bhuta Saksi adalah saksi para Bhuta Kala. Pada saat dilaksanakan upacara byakala kita

membakar tetipug yang dibuat dari beberapa potong babmu yang kedua ruasnya masih utuh sehingga

pada waktu dibakar dapat menimbulkan suara ledakan. Suara ledakan tersebut merupakan symbol untuk

memanggil bhuta kala untuk hadir di areal upacara, kemudian diberikan suguhan dengan harapan tidak

mengganggu jalannya upacara bahkan ikut menjaga keamanan upacara serta ikut menyaksikan upacara

tersebut. Setelah selesai prosesi upacara wiwaha (byakala), maka pasangan pria dan wanita tersebut resmi

menjadi suami istri (dampati) dan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang Grhastin.

Berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

sesungguhnya kaum ibu Indonesia telah memperjuangkan sejak tahun 1928. Dari liku-liku perjuangan

kaum wanita tersebut, maka baru pada bulan Januari 1974 para wanita Indonesia memiliki Undang-

Undang tentang perkawinan. Setelah diundangkan oleh Menteri Sekertaris Negara dan melalui Ketetapan

Presiden, kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang No.I tahun 1974. Selanjutnya pada tanggal

1 April 1975 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintahan tentang pelaksanaan Undang-Undang No.I tahun

1974 tentang perkawinan, yang lebih dikenal dengan nama Peratutan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975.

Undang-undang ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober. Terkait dengan pencatatan perkawinan

secara hukum Nasional dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Pada umumnya Undang-Undang

Perkawinan tersebut secara prinsip mengandung azas-azas yang dapat mengantarkan pasangan suami-

istri pada keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Adapun azas-azas yang terkandung dalam undang-

undang yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut Hukum Agama yang dianut, dan

setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang Perkawinan mengandung asas monogamy.

4. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

5. Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.

6. Hak kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat diatur dalam

undang-undang ini.
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III.Tujuan Wiwaha
Bagi masyarakat Hindu, soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam

dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra kitab hukum

Hindu (Smrti), di kenal dengan nama Wiwaha. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana

perkawinan itu merupakan peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan

hukum Agama Hindu di bidang perkawinan. Berdasarkan Kitab Manusmrti, perkawinan bersifat religius

dan obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk

menebus dosa-dosa orang tua dengan jalan melahirkan seorang “putra”. Kata Putra berasal dari bahasa

Sansekerta yang artinya “ia yang menyebrangkan atau menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka”.

Wiwaha dalam Agama Hindu di pandang sebagai suatu yang amat mulia. Dalam Manawa

Dharmasastra dijelaskan bahwa wiwaha itu bersifat sacral yang hukumnya bersifat wajib, dalam artian

harus dilakukan oleh setiap orang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. Penderitaan

yang dialami oleh seseorang dan juga oleh para leluhur dapat dikurangi bila memiliki keturunan.

Penebusan dosa dapat dilakukan oleh keturunannya, seperti dijelaskan dalam berbagai karya sastra

Hindu, baik Itihasa maupun Purana. Jadi, tujuan utama dari wiwaha adalah untuk memperoleh keturunan

“sentana” terutama yang “suputra”. Suputra dapat diartikan anak yang hormat kepada orang tua, cinta

kasih, terhadap sesama, dan berbhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dan

para leluhurnya. Suputra sebenarnya berarti anak yang mulia dan mampu menyeberangkan orang tuannya

dari penderitaan menuju kebahagiaan. Seorang anak yang suputra dengan sikapnya yang mulia mampu

mengangkat derajat dan martabat orang tuannya. Bagaimana keutamaan seorang anak yang ”Suputra”

dijelaskan dalam kitab Nitisastra sebagai berikut;

Orang yang mampu membuat seratus sumur masih kalah keutamaannya dibandingkan dengan
orang yang mampu membuat satu waduk, orang yang mampu membuat sutu waduk kalah keutamaannya
dibandingkan dengan orang yang mampu membuat satu yadnya secara tulus-ikhlas, dan orang yang
mampu membuat seratus yadnya masih kalah keutamaannya dibandingkan dengan orang yang mampu
melahirkan seorang anak yang suputra. Demikian keutamaan seorang anak yang suputra.

Lebih jauh kitab Manawa Dharmasastra menjelaskan; bahwa wiwaha itu disamakan dengan

samskara yang menempatkan kedudukan perkawinan sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan yang

erat dengan Agama Hindu. Oleh karena itu, semua persyaratan yang ditentukan hendaknya dipatuhi oleh

umat Hindu. Dalam Upacara Manusia Yandnya, Wiwaha Samskara (upacara perkawinan) dipandang

merupakan puncak dari Upacara Manusia Yadnya, yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam

hidupnya. Wiwaha bertujuan untuk membayar hutang kepada orang tua atau leluhur, maka itu dari itu

dapat disamakan dengan Dharma.

Wiwaha Samskara diabdikan berdasarkan Weda, karena ia merupakan salah satu sarira samskara

atau penyucian diri melalui perkawinan. Sehubungan dengan itu Manawa Dharmasastra menjelaskan

bahwa untuk menjadikan bapak dan ibu maka diciptakan wanita dan pria oleh Ida Sang Hyang Parama



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 61

Kawi/Tuhan Yang Maha Esa, dan karena itu Weda akan diabdikan sebagai dharma yang harus

dilaksanakan oleh pria dan wanita sebagai suami istri dalam berbagai macam kewajibannya.

Dalam Hidup berumah tangga ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan, antara lain ;

1 Melanjutkan keturunan

2 Membina rumah tangga

3 Bermasyarakat

4 Melaksanakan Panca Yadnya

IV. Hakikat Wiwaha.
Perkawinan menurut ajaran agama Hindu adalah “Yadnya” sehingga orang yang memasuki ikatan

perkawinan menuju Grehastha Asrama merupakan lembaga suci yang harus di jaga keberadaannya dan

kemuliaannya. Pada masa Grehastha inilah seseorang dihadapkan pada tiga usaha yang harus di

laksanakan, yaitu memenuhi;

2. Dharma yaitu aturan-aturan yang harus ditaati dengan kesadaran dengan berpedoman pada

Dharma Agama dan Dharma Negara.

3. Arta yaitu segala kebutuhan rumah tangga berupa material dan pengetahuan.

4. Kama yaitu rasa kenikmatan atau kebahagiaan yang dapat diwujudkan dalam berkeluarga.

Dengan demikian, keluarga Hindu harus mampu hidup dalam kesadaran sujud kepada Tuhan,

bebas dari kegelapan, selalu giat bekerja dan sadar untuk beryadnya sehingga tercipta keluarga yang

tenteram, harmonis, dan damai serta abadi

V. Syarat-Syarat Wiwaha
Upacara Wiwaha adalah suatu Samskara dan merupakan lembaga yang tidak terpisah dengan

hukum Agama (Dharma). Menurut ajaran Agama Hindu, sah atau tidak sahnya suatu perkawinan terkait

dengan sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang ada dalam ajaran Agama. Suatu perkawinan

dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut;

1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.

2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau

rohaniwan dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.

3. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu

(agama yang sama).

4. Berdasarkan tradisi yang telah berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan

upacara byakala atau biakaonan sebagai rangkaian upacara wiwaha.

5. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan.

6. Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, kuming atau kedi (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau

ingatan serta sehat jasmani dan rohani.
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7. Calon mempelai cukup umur, untuk pria minimal berumur 21 tahun, dan yang wanita minimal

berumur 18 tahun.

8. Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau sapinda.

Jika salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka perkawinan

tersebut dikatakan tidak sah atau gagal. Selain itu untuk legalitas perkawinan berdasarkan hukum

nasional, juga tidak kalah pentingnya agar perkawinan tersebut dianggap legal, sah dan kukuh, maka

harus di buatkan “Akta Perkawinan” sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Orang yang berwewenang mengawinkan adalah yang mempunyai status kependetaan atau dikenal

dengan mempunyai status Loka Praya Sraya. Demikian juga yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan menurut pasal 23 bab IV Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut;

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari sumi atau istri yang bersangkutan.

2. Suami/Istri

3. Pejabat berwewenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.

4. Pejabat yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal 16 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan setiap orang

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya

setelah perkawinan ini putus.

VI. Sistem Perkawinan Hindu.
Sistem perkawinan Hindu adalah tatacara yang benar dilakukan oleh seseorang menurut hukum

Hindu. Seseorang hendaknya dapat melaksanakan upacara perkawinan yang sesuai dengan tatacara

upacara perkawinan Hindu, sehingga yang bersangkutan dapat dinyatakan sah sebagai suami istri. Kitab

Suci Hindu yang merupakan kompodium hukum Hindu adalah Manawa Dharmasastra. Dalam kitab

Manawa Dharmasastra tersurat system atau bentuk perkawinan sebagai berikut;

“Brahma Dai vastat hai varsyah, prapaja yastatha surah, gandharwa raksasa caiva, paisacasca
astamo dharmah” (Manawa Dharmasastra.III.21)
Artinya

Adapun system perkawinan itu ialah Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha, Rsi wiwaha, Prajapati
wiwaha, Asura wiwaha, Gandharwa wiwaha, Raksasa wiwaha, dan Paisaca wiwaha.

Menurut penjelasan Kitab Manawa Dharmasastra tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa system

atau bentuk perkawinan itu ada 8 jenis, yaitu:

1. Brahma wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada

seorang pria yang ahli Weda (Brahmana) dan berperilaku baik dan setelah menghormati yang

diundang sendiri oleh wanita, (Manawa Dharmasastra III.27).

2. Daiwa Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada

seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa, (Manawa Dharmasastra

III.28).
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3. Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak

wanita menerima seekor atau dua pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki,

(Manawa Dharmasastra III.29).

4. Prajapati Wiwaha adalah perkawinan yang terlaksana karena pemberian seorang anak

kepada seorang peria, setelah berpesan dengan mantra semoga kamu berdua melaksanakan

kewajibanmu bersama dan setelah menunjukan penghormatan (kepada pengantin pria),

(Manawa Dharmasastra III.30).

5. Asura Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi dimana setelah pengantin pria

memberikan emas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada

si wanita dan ayahnya meneima wanita itu untuk dimiliki, (Manawa Dharmasastra III.31).

6. Gandharwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan suka sama suka antara seorang wanita

dengan pria, (Manawa Dharmasastra III.32).

7. Raksasa wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis dengan cara

kekerasan, (Manawa Dharmasastra III.33).

8. Paisaca Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat

bingung atau mabuk, (Manawa Dharmasastra III.34).

Dari delapan system perkawinan di atas ada dua system yang dihindari dalam membangun

kehidupan grehastha. Mengapa patut dihindari tentu karena berlawanan dengan norma-norma agama,

norma-norma hukum. Kedua system perkawinan yang dimaksud antara lain; Raksasa wiwaha dan

Paisaca wiwaha. Menurut tradisi adat di Bali, ada empat bentuk atau system perkawinan, yaitu:

1. Sistem memadik/meminang, yaitu pihak calon suami serta keluarganya datang ke rumah

calon istrinya untuk meminang calon istrinya. Biasanya kedua calon mempelai sebelumnya

telah saling mengenal dan ada kesepakatan untuk berumah tangga. Dalam masyarakat Bali,

system ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat.

2. Sistem ngererod/ngerangkat, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas dasar cinta

sama cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Jenis perkawinan

ini sering disebut kawin lari.

3. Sistem nyentana/nyeburin, yaitu sistem perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan

perubahan status hukum dimana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa

dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Dalam hubungan ini laki-laki tinggal

di rumah istri

4. Sistem melegandang, yaitu bentuk perkawinan secara paksa yang tidak didasari atas cinta

sama cinta. Jenis perkawinan ini sama dengan Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha dalam

Manawa Dharmasastra.
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Selain itu dalam ketentuan pasal 57 dari undang-undang Perkawinan diatur tentang perkawinan

campuran antara mereka yang berbeda kewarga-negaraan. Sebagai suatu kenyataan, tidak jarang terjadi

perkawinan diantara mereka yang berbeda agama. Menurut Ordenansi Perkawinan campuran, maka

hukum agama pihak suami yang harus diikuti.

Berhubungan dengan hal ini agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan dipandang sah

menurut Agama Hindu maka rohaniawan yang muput upacara wiwaha tersebut kepada si wanita diawali

dengan upacara sudhiwadani sebagai pernyataan bahwa si wanita sanggup mengikuti agama pihak suami.

Setelah itu, barulah upacara wiwaha itu dilaksanakan.

VII. Perkawinan yang Dilarang.
Larangan suatu perkawinan diawali dengan pencegahan. Hal ini bisa terjadi karena dipandang

belum memenuhi syarat-syarat hukum agama maupun hukum Nasional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 dari Undang-undang perkawinan, pencegahan dilakukan dengan cara

mengajukan ke pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana dilangsungkan perkawinan itu. Atau

Pengadilan Negeri meminta batalnya suatu perkawinan karena dipandang yang bersangkutan tidak

memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pencegahan yang dilakukan lebih banyak bersifat prefentif.

Pencegahan prefentif dapat juga dilakukan oleh pendeta atau Brahmana dengan menolak untuk

mengesahkannya, karena dipandang tidak memenuhi syarat menurut hukum agama.

Selain pencegahan secara prefentif juga bersifat represif, yaitu dengan memutuskan suatu

perkawinan karena perkawinan itu didasarkan atas penipuan atau kekerasan, misalnya melalui sistem

raksasa dan paisaca wiwaha atau juga sistem melegandang. Dalam peristiwa ini hakim dapat

membatalkan perkawinan dan mengancam dengan sanksi hukum bagi pelakunya. Perkawinanelain juga

dapat dibatalkan apabila salah satu pihak calon mempelai memiliki penyakit menular atau impotensi, atau

juga yang menderita sakit jiwa.

Dalam kitab Menawa Dharmasastra pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila yang

bersangkutan memiliki hubungan sapinda, artinya mempunyai hubungan darah yang dekat dari keluarga.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, suatu perkawinan dapat dibatalkan bila tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila bertentangan dengan hukum agama,

misalnya dilaksanakan dengan sistem raksasa atau Paisaca Wiwaha.

2. Perkawinan dapat dibatalkan bilamana calon mempelai masih mempunyai ikatan perkawinan dengan

seseorang sebelumnya.

3. Perkawinan dapat dibatalkan apabila calon istri atau suami mempunyai cacat yang disembunyikan,

sehingga salah sa tu pihak merasa ditipu, misalnya memiliki penyakit menular yang berbahaya, tidak

sehat pikiran atau impotensi, mengandung karena akibat berhubungan dengan laki-laki lain.

4. Perkawinan dibatalkan berdasarkan hubungan sapinda atau masih memiliki hubungan darah.
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5. Perkawinan bisa dibatalkan apabila si istri tidak menganut agama yang sama dengan suami menurut

hukum Hindu.

Larangan perkawinan ini dilakukan bukan berarti melanggar hak azasi seseorang, melainkan

bertujuan untuk menghormati hak azasi masing-masing individu yang bersangkutan. Dengan demikian

ada baiknya kita dapat mengikuti guna dapat mewujudkan masa grehastha yang harmonis.

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
22.Kegiatan

Pendahuluan
22. Guru dan peserta didik mengawali

pertemuan dengan mengucapkan salam
Panganjali ”Om Swastyastu”

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

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

Contoh : apakah ada pengklasifikasian
masyarakat hindu berdasarkan Profesi?

23.Kegiatan Inti Mengamati:
 Peserta didik melihat gambar-gambar

bentuk Wiwaha ( perkawinan ) sesuai
dengan budaya Hindu daerah
setempat

 Menyimak pembacaan wiwaha
dengan seksama sehingga dapat
dipahimi maknanya

Menanya:
 Peserta didik menanyakan bagiamana
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bentuk-bentuk wiwaha sesuai dengan
budaya daerah setempat

 Pendidik memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk
menunjukkan contoh bentuk-bentuk
wiwaha

Mengeksperimen/mengeksplorasikan:
 Peserta didik mempresentasikan

Wiwaha (Perkawinan)
 Mengumpulkan data-data untuk

mendukung terwujudnya perkawinan
yang harmonis, bahagia dan sejahtera
dan langgeng dalam keluarga

Mengasosiasi:
 Peserta didik menganalisis masing-

masing kewajiban suami, istri dan
anak dalam Wiwaha (Perkawinan)

 Menyimpulkan hasil analisis berbagai
macam hal yang dihadapi dalam
Wiwaha (Perkawinan)

24.Kegiatan Penutup Mengomunikasikan:
 Peserta didik menyampaikan hasil

belajar dalam bentuk tulisan
manfaat melaksanakan Wiwaha

Membuat dalam bentuk gambar-
gambar/ foto hidup bahagia dan
sejahtera dalam membina keluarga

I. Penilaian Proses dan Hasil
22. Instrumen Penilaian Sikap

Teknik
Penilaian

Indikator sikap yang di
observasi

Deskripsi

Observasi 29. Kemampuan
mengucapkan salam
agama Hindu

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



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas XI Tahun 2014/2015 Disusun berdasarkan Kurikulum 2013,Created By  Ni Made Adnyani, S.Ag, SMA Negeri 1 Bontang. Email : nimade.adnyani@gmail.com, web : www.adnyaninatha.com 67

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

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

23. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Tugas:

 Peserta didik membuat ringkasan materi Wiwaha.
 Peserta didik membuat konsep upaya menjaga perkawinan yang harmonis,

langgeng dan saling mencintai
Observasi:
Mengumpulkan hasil mengamati pelaksanaan Wiwaha.antara daerah sesuai
dengan budaya setempat
Tes:
Tertulis, lisan materi Wiwaha.

24. Instrumen Penilaian Keterampilan
Portofolio:
Membuat laporan baik dan buruk yang terjadi  dalam Wiwaha pada
kehidupan tradisional dengan masyarakat modern

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


