
Lampiran 07 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Model Tri Sëmaya pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri 8 Denpasar 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 8 Denpasar 
Kelas / Semester  : X6 / II 
Mata pelajaran  : Agama Hindu  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
Pertemuan ke   : I  
 
I. Standar Komptensi :  Susila (Memahami sifat-sifat Tri Guna dan Dasa 

Mala) 
II. Kompetensi Dasar :  

1. Menguraikan konsep dasar Tri Guna dan Dasa Mala 
III. Indikator :  

1. Siswa memiliki konsep dasar tentang Tri Guna dan Dasa Mala sebagai 
ajaran susila Hindu. 

2. Siswa dapat menemukan konsep dasar Tri Guna dan Dasa Mala dalam 
pustaka Hindu, sehingga dapat menyeimbangkan tattwa, susila dan 
upacara Hindu. 

3. Siswa dapat mengumpulkan dan memaknai konsep Tri Guna dan Dasa 
Mana dalam konteks, kini dan masa mendatang. 

4. Siswa memiliki keterampilan dalam berpikir, berkata dan bersikap yang 
baik sesuai dengan ajaran Hindu agar tidak larut dalam Sifat Dasa Mala. 

IV. Tujuan Pembelajaran :  
1. Untuk menanamkan konsep dasar Tri Guna dan Dasa Mala sebagai ajaran 

susila Hindu kepada siswa. 
2. Untuk menemukan konsep dasar Tri Guna dan Dasa Mala dalam pustaka 

Hindu bagi siswa. 
3. Untuk dapat mengumpulkan dan memberikan makna terhadap konsep Tri 

Guna dan Dasa Mala dalam konteks masa lalu, kekinian dan masa 
mendatang bagi siswa. 

4. Untuk memberikan keterampilan dalam berpikir, berkata dan bersikap 
yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Hindu agar tidak larut dalam 
sidat Dasar Mala. 

V. Materi Ajar  :  Susila  
1. Pengertian Tri Guna dan Dasa Mala 

a. Pengertian Tri Guna 
Tri Guna adalah tiga sifat dasar manusia, yang sudah menjadi bekal 
hidup, terkadang ada manusia yang baik, lemah lembut, bijaksana, dan 
lembam sifatnya, tidak sedih bila sedang susah, tidak berbangga diri 
bila mendapatkan kesenangan. Terkadang ada manusia yang egonya 
tinggi, suka pemarah, bringasan, tidak sabaran. Serta ada juga manusia 



yang bersifat malas, lesu, dan lamban geraknya, suka mengulur-ulur 
waktu, bekerja tidak disiplin dan seterusnya. 
Keberadaan  Tri Guna terdapat dalam diri manusia itu sendiri, dengan 
demikian manusia harus berusaha untuk menjadikannya seimbang dan 
terarah oleh kebijaksanaan yang tinggi. Bagi yang egonya tinggi, tidak 
sabaran, dana dikurangi dengan memberikan sifat lamban, sehingga 
dapat lebih jernih untuk berpikir, tidak grasa-grusu. 

b. Pengertian Dasa Mala 
Dasa Mala, terdiri dari dua kata yakni dasa dan mala, dasa artinya 
sepuluh dan mala artinya sikap yang kotor, yang tidak patut ditirukan. 
Jika manusia sudah larut ke dalam Dasa Mala ini akan lebih susah 
untuk dirubah karakternya, tidak menemukan kebahagiaan dalam 
hidupnya dan setelah meninggal dunia nantinya.  

VI. Metode Pembelajaran  :   
1. Ceramah  
2. Diskusi  
3. Tanya Jawab 
4. Demontrasi 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam panganjali “Om 
Swastyastu” 

b. Guru mengabsensi siswa  
c. Apersepsi 

Contoh appersepsi: pernah mendengar kata “baik” dan “benar”?, 
bagaimana itu yang “baik”?, bagaimana itu yang “benar”?, mengapa 
orang bisa “baik”, dan mengapa ada orang yang senang berbuat 
kebenaran?. Adakah Hindu mengajarkan hal ini?, disebut apakah 
ajaran ini? (mengarahkan ke susila Hindu).  

d. Tes awal 
1) Apakah kalian tahu ajaran susila dalam Hindu? 
2) Apasaja ajaran susila Hindu tersebut? 
3) Apakah kalian tau pengertian Tri Guna dan Dasa Mala? 

2. Langkah inti (50 menit) 
a. Guru mengatur gaya belajar dengan meminta siswa mendengarkan 

konsep-konsep dijelaskan guru, terkait dengan Tri Guna dan Dasa 
Mala. 

b. Siswa mendengarkan ceramah guru dalam selang waktu yang tidak 
begitu lama agar tidak membosankan. 

c. Guru meminta siswa menjelaskan kembali, konsep Tri Guna dan Dasa 
Mala. 

d. Guru mengajak siswa bersama-sama mencari dalam berbagai sumber 
yang disediakan di perpustakaan terkait dengan konsepsi dasar Tri 
Guna dan Dasa Mala. 



e. Siswa resume buku-buku di perpustakaan terkait dengan konsep dasar 
Tri Guna dan Dasa Mala dan memberikan makna sesuai dengan 
konteks kekinian dan masa yang akan datang. 

f. Siswa dan guru menyimpulkan bersama-sama ajaran-ajaran Hindu 
terkait dengan susila yang patut diteladani, kini, dan yang akan datang. 

g. Siswa mengaplikasikan konsep dasar Tri Guna dan Dasa Mala di 
dalam kelas, dalam bentuk demontrasi. 

 
VIII. Langkah Penutup (20 menit) : 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal yang belum 
dimengerti 

2. Memberikan kesimpulan  
3. Memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil proses pembelajaran. 
4. Pelajaran ditutup dengan parama santih “Om Santih, Santih, Santih Om”  

IX. Alat dan Sumber Belajar 
1. Media pengajaran : 

a. Bagan Tri Guna dan Dasa Mala 
b. Ilustrasi Tri Guna dan Dasa Mala 
c. Mass media 
d. Internet 

2. Sumber Belajar:  
a. Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA Kelas X. Ganeca Exact, 

2007. 
b. Buku Tata Susila Hindu 
c. Bhagawadgita 
d. Ramayana dan Mahabarata 
e. Saramuscaya 
f. Manawa Dharma Sastra 
g. Buku pengendalian diri dan etika 
h. Perpustakaan 

 
X. Penilaian hasil belajar : 

1. Tes awal 
a. Jenis Tes : Lisan 
b. Bentuk Tes : Essay 

2. Tes Akhir 
a. Jenis Tes : Tertulis dan test sikap 
b. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

 
 



Mengetahui 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
(___________________________) 
NIP.  

Peguyangan,            Februari 2009 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
(_________________________) 
NIP. 
 

 



SOAL-SOAL HARIAN 
 
Pilihlah salah satu jawab yang paling tepat! 
1. Untuk terwujudnya hubungan yang selaras dan harmonis antara manusia 

diperlukan adanya aturan-aturan. Aturan/pedoman bertingkah laku yang baik 
disebut…. 
a. Sadacara    d. tata susila 
b. Sistacara    e. tata krama 
c. Tata cara 

2. Tiga sifat dasar yang dimiliki oleh manusia yang merupakan bawaan dari lahir 
disebut…. 
a. Tri kona    d. Tri sakti 
b. Tri Guna    e. Tri murti 
c. Tri rna 

3. Orang yang cepat tersinggung, sehingga tidak dapat berpikir dengan cerdas 
merupakan ciri bahwa orang tersebut diliputi oleh…. 
a. Satwam     d. Tattwam 
b. Rajas     e. Susila 
c. Tamas 

4. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sifatnya penuh 
kebijaksanaan, pikirannya terang dan tenang, serta dapat mendasarkan diri 
pada ajaran pustaka suci, berlaku baik di masa sekarang untuk kebahagiaan di 
masa mendatang, ciri dari sifat…. 
a. Satwam     d. Tattwam 
b. Rajas     e. Susila 
c. Tamas  

5. Senang membangga-banggakan diri dan sering melecehkan orang lain, 
serakah terhadap lingkungan alam, dalam Tri Guna termasuk sifat…. 
a. Satwam     d. Tattwam 
b. Rajas     e. Susila 
c. Tamas 

6. Apabila guna tamas lebih banyak mempengaruhi diri seseorang, maka orang 
tersebut akan menampakkan prilaku yang… 
a. Ringan dan terang   d. Malas 
b. Kreatif     e. Bengis 
c. Lembut 

7. Jika antara satwam, rajas dan tamas seimbang maka Atmanya akan 
mencapai…. 
a. Jnana yajna    d. Tamasika dana 
b. Satwika dana    e. Anithi dana 
c. Rajasika dana 

8. Jaman sekarang ini nampaknya Dasa Mala tumbuh dengan suburnya di hati 
manusia, tindak kejahatan seolah-olah sudah menjadi pemandangan yang 
biasa. Kata mala dalam Dasa Mala berarti…. 
a. Marah     d. Suci 
b. Senang     e. Bahagia 



c. Kotor 
9. Di era reformasi ini orang mulai bebas berbicara sering berkata sembarangan, 

mencaci maki dan memfitnah yang dapat menyakiti hati orang lain. Dalam 
Dasa Mala disebut…. 
a. Kleda     d. Kuhaka 
b. Leja     e. Metraya 
c. Kutila 

10. Di dalam kehidupan ini kita dapat melihat bermacam-macam penampilan 
seseorang, seperti ada orang yang berpenampilan lemah lembut, ramah, 
penyayang terhadap sesama serta lingkungan. Ini merupakan ciri orang yang 
dominant dipengaruhi oleh sifat… 
a. Satwam   d. rajas dan tamas 
b. Rajas    e. tamas 
c. tamas 

11. Suka menunda-nunda waktu, malas belajar, sering bolos dan acuh terhadap 
pelajaran merupakan pertanda guna yang paling berpengaruh adalah… 
a. Satwam   d. rajas dan tamas 
b. Rajas    e. tamas 
c. satwam dan tamas 

12. Tri Guna tidak saja berpengaruh terhadap penampilan seseorang tetapi juga 
akan berpengaruh terhadap kelahiran yang akan datang. Jika gua satwam 
paling besar mempengaruhi alam pikirannya maka Atmannya akan… 
a. mencapai moksa  d. lahir sebagai manusia 
b. mencapai sorga  e. lahir sebagai binatang 
c. mencapai neraka 

13. Atman seseorang dalam reinkarnasi menjadi manusia apabila kekuatan dari 
Tri Guna adalah…. 
a. satwam paling besar  d. rajas dan satwam sama kuatnya 
b. rajas yang dominant  e. satwam, rajas, tamas seimbang 
c. tamas yang paling unggul 

14. Sikap mudah putus asa, tidak mau berusaha, suka menunda-nunda pekerjaan 
adalah sikap yang dodominasi oleh guna tamas, dalam Dasa Mala disebut… 
a. Tandri    d. kutila 
b. Kleda    e. kuhaka 
c. Leja 

15. Dalam hidup ini artha memang sangat diperlukan, namun jangan sampai 
mempergunakan artha melebihi batas aturan dharma atau suka berfoya-foya, 
karena hal ini merupakan bagian dari Dasa Mala, yaitu…. 
a. Metraya   d. bhaksa bhuana 
b. megata    e. kimburu 
c. ragastri 
 

Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian secara singkat dan 
benar 
1. Sebutkan dan jelaskan bagian Tri Guna, tuliskan sumber-sumber dalam ajaran 

Hindu. 



2. Beri contoh sikap yang muncul dari masing-masing bagian Tri Guna itu 
kaitkan dengan kehidupan kekinian. 

3. Jelaskan akibat yang ditimbulkan jika manusia sudah diliputi oleh Dasa Mala 
dan bagaimana upaya untuk menghindari pengaruh dari Dasa Mala itu. 

 
Aktivitasmu 

Kumpulkan artikel atau berita dari media massa ataupun internet yang 
membuktikan bhawa sifat-sifat Tri Guna mempengaruhi kehidupan manusia. 
Sehingga manusia tidak lagi dapat memperhatikan alam semesta, 
mengeksploitasi alam, malas beryadnya, prilaku boros dan sebagainya. 


