
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) No: 4 
 
Mata Pelajaran : Agama Hindu 
Kelas/Semester : V/2 
Pertemuan ke  : 4 
Alokasi Waktu : 3X35 menit   
 
Standar Kompetensi: Mengenal Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit 
 
Kompetensi Dasar:  

1. Menjelaskan pengertian Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit 
 
Indikator: 

1. Menjelaskan pengertian Bhuwana Agung 
2. Menjelaskan pengertian Bhuwana Alit 

 
KKM: 7 
 
1. Tujuan Pembelajaran  
Setelah melakukan proses pembelajaran kontekstual Crawford diharapkan: 

a. Siswa dapat menjelaskan arti Bhuwana Agung  
b. Siswa dapat menjelaskan arti Bhuwana Alit 

2. Materi Pembelajaran 
a. Pengertian Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit:  

3. Metode dan Model Pembelajaran 
a. Metode Pembelajaran: Ceramah, demonstrasi, diskusi, penugasan 
b. Model Pembelajaran : Contekstual Teaching and Learning; relating, experiencing, 

apllying, cooperative, dan transfering 
4. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran berdasarkan atas teori belajar kontekstual Crawford 
yang dimodifikasi demi kepentingan pembelajaran, seperti berikut: 
a. Kegiatan Awal 

 Mengucapkan panganjali; Om Swastyastu (2 menit) 
 Memotivasi siswa akan adanya kerusakan alam yang begitu parah diakibatkan 

oleh kerakusan manusia, membakar hutan, mengeksploitasi alam dengan tidak 
ada upaya renovasi (3 menit). 

 Appersepsi: Siswa diajak untuk mengeksplorasi berbagai kerusakan alam 
yang terjadi di lingkungan sekitar (5 menit). 

b. Kegiatan Inti 
 Relating (menghubungkan konsep): menghubungkan appersepsi dengan 

materi yang dipelajari (Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit). Siswa 
menghubungkan konsep dalam Veda dengan lingkungan sekitar. Guru 
menyampaikan strategi pembelajaran (yang disepakati bersama-sama); 1) 
membentuk kelompok diskusi; 2) memberi nama kelompok ( Panca Wara); 3) 
menyampaikan topik yang dibahas; 4) observasi lingkungan sekolah; 5) 
presentasi hasil observasi; 6) diskusi hasil temuan (10 Menit). 

 Experiencing (mencoba mengalami): siswa melakukan observasi, 
mengekspolari potensi sekolah sebagai lahan studi ilmiah, dan membaca 
sumber-sumber ilmiah dalam Veda (20 Menit). 

 Apllying (mengaplikasikan): siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep 
Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit dalam lingkungan sekolah (10 menit). 

 Coperating (bekerja sama): Siswa bekerja sama dalam menemukan pengertian 
Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit, mendiskusikan dan merumuskan unsur-
unsur Bhuwana Agung dan Bhuwana alit (20 Menit). 

 Transfering (memindahkan pengetahuan): Guru memberikan penjelasan 
terkait hasil diskusi siswa (5 menit). 

c. Kegiatan Penutup 
 Guru melakukan repleksi terkait materi pelajaran (5 menit) 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya (5 menit) 
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 Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan materi pelajaran 
berdasarkan atas buku pelajaran yang telah disediakan, sebagai sumber belajar 
bagi siswa (5 menit). 

 Guru memberikan penugasan untuk mencatat berbagai kerusakan alam, 
pencemaran yang terjadi di alam ini, terutama di Desa adat Munti Gunung (5 
menit).  

5. Alat dan Sumber Belajar 
a. Alat Pembelajaran: Tanah, api, air, angin. Pencatatan observasi lapangan.  
b. Sumber Belajar: Buku Pelajaran Agama Hindu kelas III penerbit Tri Agung, Rg 

Veda, Mahabarata, Bhagawadgita, Sarasamuccaya. 
6. Penilaian Hasil Belajar  
Penilaian dengan kategori pembelajaran Teori Bloom seperti berikut: (10 Menit) 

a. Penilaian kognitif: Siswa dapat menjawab pertanyaan: 
 Menjawab soal latihan II halaman 64 nomor 1-10. 

b. Penilaian apektif: guru menilai sikap siswa dalam pembelajaran, interes, dan 
motivasi belajar, dan unjuk kerja dalam kelompok. 

c. Penilaian psikomotor: keterampilan dalam berpola laku ilmiah sesuai dengan 
ajaran Veda, mengenal dan memelihara lingkungan disekitar sekolah. 

7. Catatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
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