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Kurikulum 2013 dirancangagarpeserta didik tak hanya bertambah pengetahuannya. 
tapi juga mcningkat keterampilannya dan scrnakin mulia kepribadiannya. Ada 
kcsatuan utuh antara kornpetensi pengetahuan. keterampilan, dan sikap. Keuruhan 
ini pcrlu tercermin dalam pcmbclajaran agama. Melalui pcmbclajaran pengctahuan 
agama diharapkan akan terbentuk keterampilan bcragama dan terwujud sikap 
bcragama siswa. Tentu saja sikap beragama yang berimbang, mencakup hubungan 
manusia dengan Penciptanya dan hubungan rnanusia dengan sckitamya. Untuk 
memastikan keseirnbangan ini. pelajaran agama perlu diberi penekanan khusus 
terkait dengan budi pekerti. Hakikat budi pekerti adalah sikap atau perilaku seseorang 
dalam hubungannya dcngan Tuhan. diri sendiri. keluarga, rnasyarakat dan bangsa, 
scrta alam sekitar. Judi. pcndidikan budi pckcrti adalah usaha mcnanamkan nilai-nilai 
moral ke dalam sikap dan perilaku generasi bangsa agar rnereka merniliki kesanrunan 
dalam bcrinteraksi. 

'\ilai-nilai moral karakter yang ingin kita bangun antara lain adalah sikap JUJur. 
disipl in. bcrsih. pcnub kasih sayang. pun ya kepcnasaran intelcktual. dan krcatif. Di sini 
pengetahuan agama yang dipelajari para siswa menjadi sumber nilai dan penggerak 
perilaku mereka. Sekadar contoh, di antara nilai budi pckerti dalam Hindu dikcnal 
dengan Tri Marga ibakti kepada Tuhan. orangtua, dan gum: karma. bekerja sebaik 
baiknya untuk dipersembahkan kepada orang lain dan Tuhan: Juana. menuntut ilmu 
sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup dan pcnuntun hidup) dan Tri Warga (dhanna, 
berbuat berdasarkan atas kebenaran: artha, mernenuhi harta benda keburuhan hidup 
berdasarkan kebcnaran. dan kama. mcmenuhi kcinginan sesuai dengan norma 
norma yang berlaku), Kata kuncinya, budi pekerti adalah tindakan, bukan sckedar 
pcngetahuan yang harus diingat oleh para siswa. maka proses pcmbclajarannya mesti 
mengantar mcreka dari pengetahuan tentang kebaikan. lalu menimbulkan komitmen 
terhadap kebaikan. dan akhirnya bcnar-bcnar mclakukan kcbaikan. 

Buku mi menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai 
kornpetensi yang diharapkan. Scsuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
Kurikulum 2013. srswa diaja.k menjadi berani untuk mencari surnbcr be la jar lain 
yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Pcran guru dalam meningkatkan dan 
menycsuaikan daya scrap siswa dengan keterscdiaan kcgiatan pada buku ini sangat 
penting. Guru dapat mernperkayanya dengan kreasi dalam benruk kegiatan-kcgiatan 
lain yang sesuai dan rclevan yang bcrsumbcr dar:i lingkungan sosial dan alam. 

Kata Pengantar 
- 

- ----------------- ----- 
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Mohammad Nuh 
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Implcmcntasi terbatas Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 201312014 tclah 
mendapatkan tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. 
Pcngalaman tersebut dipcrgunakan scmaksimal mungkin dalarn rncnyiapkan buku 
untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014 2015 dan seterusnya. 
\Valaupun dcmikian, sebagai edisi pertarna. buku ini sangat terbuka dan perlu 
terus dilakukan perbaikan dan pcnyempumaan. Untuk itu, kami mengundang para 
pembaca mernberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyernpurnaan 
pada cdisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut. kami ucapkan terima kasih. Mudah 
mudahan kita dapat mernberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam 
rangka mcrnpcrsiapkan gcnerasi seratus tahun Indonesia Mcrdeka (2045). 
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