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ABSTRACT
National development in the field of education is an effort to educate the nation's life and
improve the quality of Indonesian people who are
faithful, cautious and have a noble character and
master science, technology and art towards an
advanced, just, prosperous and civilized society
based on Pancasila and the 1945 Constitution.
Hinduism has sacred Vedic literature based on
śraddha and devotional service. śraddha and
bhakti are Sanskrit words, śraddha which means
faith, belief, while bhakti is prostration, devotion,
sincere submission, compassion. The education
system that is needed now is an education system
based on spiritual values (śraddha bhakti). Science and technology to improve skills to improve
the quality of life. Whereas śraddha bhakti is to
increase moral and village values. Various kinds
of śraddha bhakti values that are invincible with
Hindu religious learning materials in facing
society 5.0 such as sincerity, justice, honesty, patience, tawakal, vigilance, forgiveness, cooperation, telerosity, love for the country, and others.
Keywords:

adilan, kejujuran, kesabaran, tawakal, kewaspadaan, pemaaf, kerjasama, teleransi, cinta tanah air, dan lain-lain.
Kata kunci: Pembelajaran Agama Hindu,
Śraddha Bhakti, Society 5.0

A. PENDAHULUAN
Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal ketakwaan, intelektualitas, penguasaan wawasan ilmu dan keterampilan
penerapan teknologi. Pembangunan nasional
dalam bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
dalam menuju masyarakat yang maju, adil,
makmur dan beradab berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam rangka menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta
tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas
pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan
pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan
dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan (Surada, 2009).
Ketercapaian tujuan pendidikan dalam bidang keimanan (śraddha) dan bhakti masih
jauh dari yang diharapkan. Masa pandemi covid-19 ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang cukup susah untuk mengawasi dan
membentuk kharakter siswa dalam pengawasan seorang guru. Jika sebelum pandemi dalam
pembelajaran agama Hindu, siswa dapat diperhatikan kharakter tingkah lakunya dan pengetahuannya, namun kini karena pandemi pembelajaran dilakukan secara daring (online) sehingga untuk pengawasan dalam pembentukan
kharakter tidak dapat dilakukan sebagaimana
disekolah.
Tentunya pada saat ulangan seharusnya
guru/pengawas bertugas mengawasi siswa-siswanya agar hasilnya objektif dan dapat dijadikan bahan evaluasi pada proses pembelajaran
selanjutnya. Hal yang seringkali terjadi adalah
sebaliknya yaitu sebagian besar siswa mengawasi guru/pengawasnya, sehingga jika guru/
pengawas lengah dimasa pandemi covid -19 banyak siswa saling mencontoh jawaban dari temannya. Sikap siswa yang tidak mau belajar
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ABSTRAK
Pembangunan nasional dalam bidang
pendidikan merupakan upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang beriman, bertakwa
dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menuju
masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran Agama Hindu memiliki pustaka suci Veda dengan berlandaskan
śraddha dan bhakti. śraddha dan bhakti adalah
kata dalam bahasa Sanskerta, śraddha yang berarti keyakinan, kepercayaan, sedangkan bhakti
adalah sujud, ketaatan, penyerahan diri dengan
tulus ikhlas, kasih sayang. Sistem pendidikan
yang dibutuhkan sekarang adalah sistem pendidikan yang berbasiskan nilai-nilai spiritual
(śraddha bhakti). Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dalam
rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan śraddha bhakti untuk meningkatkan
nilai moral dan kebijaksanaan. Berbagai macam
nilai śraddha bhakti yang disesuaikan dengan
materi pembelajaran agama Hindu dalam
menghadapi society 5.0 seperti keikhlasan, ke98
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keras dan cenderung serba instan tersebut akan
membangun generasi yang tidak tahan uji, memiliki daya saing rendah, dan menghalalkan
segala cara untuk mencapai tujuan. Fenomena
kecil dari sikap tersebut membuktikan bahwa
nilai-nilai śraddha dan bhakti terhadap Tuhan
Yang Maha Esa belum terintegrasi secara utuh
dalam setiap pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran
secara daring semestinya diawali dengan sikap
adaptif seorang pendidik terhadap dinamika
perkembangan siswa-siswanya. Perkembangan
setiap siswa harus terisi oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan melalui proses pembelajaran oleh guru. Seorang pendidik harus
mampu mengintegrasikan nilai-nilai śraddha
bhakti kepada siswanya dalam setiap pembelajaran agar jiwa siswa tidak kering dengan
nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
Dampak kemajuan perkembangan dari
4.0 menuju society 5.0 tentunya akan dibarengi
dengan positif dan negatifnya. Positifnya adalah kemajuan teknologi dan peradabannya, sedangkan negatifnya akan menggoyahkan kepribadian siswa sebagai akibat kemajuan tersebut. Jika melihat kasus sekarang siswa banyak
bermain game online dalam gadget mereka
(mabar), ditengah jam pembelajaran. Proses
pendidikan yang hanya bertahta di otak manusia dan kurang menghiraukan keadilan serta
nilai-nilai Ketuhanan akan menghasilkan generasi yang individualistis, materialistis, dan memisahkan otak dan hati. Tidak terintegrasinya
otak dan hati dalam diri siswa akan melahirkan
generasi sekuler yang cenderung memisahkan
iptek dan agama. Perilaku sebagian siswa yang
cenderung materialistis, individualis, dan memisahkan iptek dengan śraddha bhakti harus
diantisipasi oleh semua guru dengan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai śraddha
bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan
bersumber pada ajaran suci Veda. Dengan demikian nilai-nilai śraddha bhakti merupakan
suatu kebutuahan yang mendasar dan penting
untuk diterapkan dalam setiap pembelajaran.

bhakti dalam pembelajaran menurut ajaran
Agama Hindu berlandaskan dan menekankan
refleksi Panca Sradha yaitu keimanan akan
Brahman/Tuhan, Atman, Karmaphala, Punarbhawa, dan Moksa. Interaksi dan komunikasi
úraddha yang naratif-eksperiensial antara guru
dan para siswa/siswinya dan antar siswa, dengan bertitik tolak dari pengalaman dan pergumulan hidup berimannya dalam masyarakat
yang pluralis religius dan berbudaya.
Melakukan śraddha dan berbhakti
dimulai dengan pemahaman pada Tri Kerangka
Agama Hindu yang direalisasikan ke dalam
wujud: teks, mantram, sloka, cerita, Itihasa
(Ramayana,
Mahabharata),
Purana,
Dharmagitā (nyanyian suci seperti: gaguritan,
kidung, kakawin, sloka, dan palawakya), etika
(tata susila, tri kaya parisuda), upacara agama,
upakara agama, simbol-simbol agama, gerak
tubuh, perjalanan hidup para Rsi, perjalanan
hidup tokoh Hindu dan praktik-praktik
keagamaan, kemudian mendalami maknanya
bagi hidup pribadi dan hidup bermasyarakat.
Dalam konteks nilai-nilai śraddha dan
bhakti dalam pembelajaran Agama Hindu sebaiknya ''berwajah'' pembelajaran atau pendidikan religiositas dan kontekstual sebagai
landasan proses menemukan makna hidup dan
kehidupan. Pendidikan menurut Agama Hindu
seharusnya menekankan pada proses pengembangan karakter siswa. Pendidikan harus mampu mendorong siswa agar memiliki motivasi,
kemandirian, rasa percaya diri, ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, suka pada tantangan, kreatif, energik, dan berinisiatif tinggi serta
berlandaskan pada dharma.
Penguatan śraddha bhakti dan pembudayaan pada dasarnya meliputi pembinaan
terhadap keyakinan, sikap, perilaku dan budi
pekerti dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kesemua aspek tersebut dapat berkembang apabila ada pemahaman dan wawasan keagamaan
dan budaya yang diperoleh dari proses alih
pengetahuan, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya yang diperoleh dari
proses alih nilai. Dalam lingkungan keluarga
dan masyarakat proses alih nilai berlangsung
secara lebih berkesinambungan sehingga interaksi berlangsung secara lebih efektif dibandingkan yang terjadi di dalam kelas. Di samping faktor pembiasaan dan peneladanan di
atas, pembinaan śraddha bhakti dan pembudayaan dalam keluarga juga akan lebih berhasil
karena adanya penghayatan terhadap nilai-

1. Penguatan Śraddha Bhakti
Ajaran Agama Hindu memiliki pustaka
suci Veda dengan berlandaskan śraddha dan
bhakti. śraddha dan bhakti adalah kata Sansekerta, śraddha yang berarti keyakinan, kepercayaan, sedangkan bhakti adalah sujud, ketaatan,
penyerahan diri dengan tulus ikhlas, kasih
sayang (Surada, 2007). Nilai-nilai Sraddha dan
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nilai agama yang melahirkan keyakinan, sikap,
perilaku dan budi pakerti dan akhlak seperti di
atas.

dari mata pelajaran lainya, dalam prakteknya
seolah adanya dikotomi paradigma antara ilmu
agama dengan ilmu pengetahuan umum.
Sistem pendidikan yang berbasis imtaq
(sraddha dan bhakti) dalam pengertian penulis
adalah sistem pendidikan dimana semua mata
pelajaran dilandasi oleh khasanah ilmu Agama
khususnya Hindu sebagai sumber nilai spiritual
yang universal dan komprehenship (kurikulum
berbasis sraddha dan bhakti) disertai pembentukan corporate culture di semua lingkungan
/lembaga pendidikan yang bernuansa religus,
selain educatif dan ilmiah. Untuk bisa mewujudkanya tentunya perlu adanya daya dukung
yang utuh dari seluruh stake holder pendidikan,
dalam sekala mikro (pelakasanaan di lingkungan lembaga pendidikan/sekolah), hal tersebut
bisa diwujudkan dengan didukung oleh faktor
pendukung utama yang memadai, dalam hal ini
SDM sekolah, dimana kepala sekolah dan komite sekolah sebagai motornya harus memiliki
kompetensi yang memadai, komitmen yang
kuat, ketauladanan dalam memimpin dan sikap
serta prilaku yang terwujud dalam segala bentuk kebijakannya.
Terwujudnya sistem pendidikan berbasis
śraddha bhakti setidaknya bisa menjadi solusi
jangka panjang atas problematika umat dewasa
ini, khususnya yang terkait dengan akhlak
generasi muda (remaja) sekarang, kita ketahui
bahwa remaja (se-usia sekolah) sekarang sudah
banyak terpengaruh oleh budaya barat, penjajahan ala barat melalui food, fation dan fun
serta gerakan tayangan melalui tontotan di
televisi yang banyak mengajarkan gaya hidup
sekuler sudah banyak memakan korban. Konsep śraddha dan bhakti dalam Hindu bisa dipandang dari sudut teologis-religi dan sosialhumanis. Konsep teologis keimanan dikenal
dengan konsep śraddha (Pañca śraddha) yang
sifatnya doktriner, yaitu kepercayaan tunggal
terhadap keesaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Pendidikan agama Hindu merupakan pendidikan dalam usaha menanamkan rasa kepercayaan
kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan
Yang Maha Esa, membangkitkan kesadaran
bahwa agama merupakan kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan di
dunia dan di akhirat, serta membantu memberi
motivasi untuk berbuat baik dan menunjang
profesi ilmu yang sedang dipelajarinya.
Pendidikan agama Hindu memuat kajian
komprehensif akan peran dan fungsi agama
Hindu dalam kehidupan modern yang pluralis-

2. Tujuan Penguatan Nilai Śraddha Bhakti dalam Pembelajaran
Sungguh sangat memprihatinkan, kalau
kita mengikuti berita di media cetak maupun
elektronik tentang ekses negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Bahaya yang kita
hadapi sekarang adalah merosotnya nilai moral. Dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi tanpa disertai bekal śraddha bhakti
menyebabkan kemampuan merusak lingkungan hidup. Bahkan akan berbuat jahat terhadap
sesama manusia meningkat jauh lebih cepat
dibanding berkembangnya sifat bijak dalam
penggunaan kemampuan tersebut. Perkembangan iptek adalah mempersiapkan manusia
menjadi masyarakat yang melek sains dan teknologi untuk memahami diri dan lingkungan
sekitarnya melalui pengembangan keterampilan proses, sikap ilmiah, keterampilan berpikir,
penguasaan konsep sains yang esensial, kegiatan teknologi dan upaya pengelolaan lingkungan secara bijaksana.
Sebagai pendidik, wajib membekali diri
tidak hanya penguasaan materi, tetapi juga wawasan śraddha bhakti, sehingga dapat mengintegrasikan wawasan śraddha bhakti ke dalam
pembelajaran iptek menuju society 5.0. Dengan harapan amanat mempersiapkan siswa
untuk menjadi masyarakat yang melek sains
dan teknologi serta berakhlak mulia dapat terwujud. Menjadi tanggung jawab kita bersama,
terutama para pendidik untuk mempersiapkan
generasi muda yang tidak hanya berbekal ilmu
pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berbekal śraddha bhakti. Ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk meningkatkan keterampilan
dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan śraddha bhakti untuk meningkatkan nilai moral dan kebijaksanaan.
Sistem pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah sistem pendidikan yang berbasiskan nilai-nilai spiritual (śraddha dan bhakti),
sudah saatnya kita meninggalkan sistem pendidikan yang sudah lama dipraktekan selama
ini yang cenderung semi sekuler, mata pelajaran agama tidak menjadi bagian yang penting,
hal ini terbukti dengan dibatasinya alokasi
waktu mata pelajaran agama (proporsinya tidak sebanding dengan ilmu lainya) dan khasanah agama tidak menjadi pondasi keilmuan
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tik dan turbulent (bergejolak). Kehidupan untuk masa depan yang disadari dari penghayatan
akan kehidupan masa kini dan masa lalu. Pola
pewartaan pendidikan agama Hindu bertumpu
pada pencapaian kedamaian diformulasikan
dengan pernyataan Moksartam jagathitaya ca
iti Dharma. Dasar pijak gerak dalam pendidikan agama Hindu adalah Satyam (kebenaran),
Siwam (kebajikan), Sundaram (kedamaian) dalam membangun keharmonisan tiga pola hubungan yang dikenal dengan konsep Tri Hita
Karana. Kebenaran harus dinyatakan dengan
penuh kebajikan agar terbangun kedamaian.
Integrasi atau pengintegrasian śraddha
adalah upaya terencana untuk memadukan nilai-nilai imtaq ke dalam isi materi pembelajaran
dan atau ke dalam proses pembelajaran setiap
mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar selanjutnya dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran standar kompetensi dan kompetensi
dasar sehingga terjadi proses internalisasi dan
personalisasi nilai-nilai imtaq bersamaan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain nilai-nilai
imtaq menjadi tak terpisahkan dari dampak
pembelajaran setiap mata pelajaran dalam isi
materi yang relevan maupun dalam proses
pembelajaran.
Penempatan nilai-nilai śraddha bhakti seyogyanya memperhatikan berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan keagamaan. Memperhatikan pula siklus
kehidupan peserta didik mulai dari lingkungan
kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat
lokal, regional, nasional. Dengan demikian nilai-nilai śraddha bhakti itu benar-benar dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

tidak semena-mena, menjaga, merawat, melindungi makhluk ciptaan Tuhan); punya (ikhlas memberikan/mempersembahkan sesuatu
kepada orang yang membutuhkan, tidak membiarkan orang lain menderita, kepedulian);
bhakti (persembahan atau sujud kepada Hyang
Widhi dan hormat kepada sesama, rela berkorban, perwujudan cinta yang tulus). Dalam
Svetasvatara Upanisad ajaran keikhlasan disebut: ”dharma vaham papanudam bhagesam”
(Tuhan adalah hakim kesusilaan, pelebur segala dosa, sumber kemuliaan segala prilaku)
b. Keadilan
Keadilan (sikap adil) adalah sikap dan perilaku yang tidak berat sebelah dalam mempertimbangkan keputusan, tidak memihak dan
menggunakan standar yang sama bagi semua
pihak. Hal ini diwujudkan dalam perilaku yang
keputusannya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Rasa keadilan adalah hal yang tidak terpisahkan dari nilai
adat, agama, dan kebudayaan. Wawasan keadilan mengandung nuansa halus antara satu
daerah dan daerah lainnya. Dalam konsep kepemimpinan Hindu sifat yang adil disebut dengan dharma prawartaka, asta brata (indra,
yama, surya, candra, bayu, kwera /dana,baruna
dan agni).
c. Kejujuran (satya)
Kejujuran (jujur/satya) adalah sikap perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat
curang, berkata apa adanya, dan berani mengakui kesalahan, serta rela berkorban untuk
kebenaran. Kejujuran dalam Agama Hindu disebut dengan pañca satya yaitu: satya wacana,
satya semaya, satya laksana, satya hredaya
(setia pada kata hati), dan satya mitra.

3. Nilai-Nilai Pembelajaran Agama Hindu dalam Penguatan Śraddha Bhakti
Berbagai macam nilai śraddha bhakti
yang disesuaikan dengan materi pembelajaran
guna menghadapi society 5.0 adalah sebagai
berikut.

d. Kesabaran (ksama)
Kesabaran (sabar) adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan dalam
mengendalikan gejolak diri dan tetap bertahan
seperti keadaan semula dalam menghadapi berbagai rangsangan atau masalah. Hal ini dapat
diwujudkan dalam perilaku dan sikap yang
tenang dalam menghadapi dan menerima apapun. Dalam ajaran Agama Hindu kesabaran
diuaraikan dalam ajaran Yama, Niyama Brata,
dan catur parimitha yaitu: (pañca yama brata :
ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika (tidak suka bertengakat) dan asteya); (pañca nyama brata: akroda, guru susrusa, sauca, ahara-

a. Keikhlasan
Keikhlasan adalah niat di dalam hati yang
semata-mata dilakukan dan ditujukan karena
Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu ajaran
keikhlasan disebut dengan Tri parartha, adalah
tiga perbuatan luhur dilakukan dengan tulus
ikhlas, yaitu asih (welas asih atau mengasihi
sesama makhluk, menghindari pertengkaran,
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laghawa, apramada/tidak ingkar pada kewajiban).

h. Kerjasama
Kerjasama adalah sikap perilaku dalam
melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan
atau usaha yang dilakukan secara bersamasama atau oleh beberapa pihak. Dalam ajaran
Agama Hindu ada konsep ”pira sakti wong sanunggal” artinya seseorang dengan kekuatan
sendiri tidak akan mampun menyelesaikan masalah yang besar tanpa didukung bersama dengan yang lainnya, seperti halnya ”sampat lidi”
(sapu lidi). Dalam ajaran kepemimpinan Hindu
Sad Sasana yaitu Asudra parisatka artinya seorang raja harus mampu memimpin sidang dan
dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga dapat diterima oleh semua pihak sekalipun yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Pasek dkk,1982:90).

e. Tawakal
Tawakal merupakan puncak keimanan
manusia, karena tawakal merupakan sikap
mental seseorang yang telah penuh dengan sinar śraddha dan keyakinan yang kokoh. Orang
yang śraddha tidak hendak melawan takdir
Tuhan, dan tidak hendak mengelak dari ketentuan yang telah digariskan Tuhan. Berapapun kuatnya usaha manusia, namun tidak akan
bisa melampaui garis takdir. Dalam ajaran Agama Hindu disebut Rta (Rtavan), hukum alam,
sangkan paraning dumadi; janmadhyasya yataḥ
brahma satyam jagat mithya jivo brahma na
paraḥ (kebenaran hanya Tuhan, dunia adalah
semu, jiwa dan Tuhan tidak berbeda)
f. Kewaspadaan
Kewaspadaan adalah sikap perilaku yang
berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga dari
segala kemungkinan yang tidak diinginkan.
Dalam lontar Nawanatya disebukan ”wruh ring
sarwa bastra” yaitu selalu waspada terhadap
keadaan dan tahu mengatasi kerusuhan. Wira
sarwa yudha yaitu sikap pemberani, pantang
menyerah dalam peperangan (Pasek dkk,1982:
100). Dalam ajaran pañca daúa pramiteng prabhu disebut: wijayana yaitu : waspada dan bijaksana penuh hidmat dalam menghadapi masalah yang sangat penting.

i.

Toleransi
Toleransi adalah sifat atau sikap toleran
(bersifat dan bersikap menenggang yang berarti menghargai, menbiarkan, memperbolehkan
pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan,
kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri). Toleransi juga berarti
batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang dapat diterima yang biasanya dipakai
dalam pengukuran kerja. Dalam ajaran Agama
Hindu disebut dengan catur paramitha yaitu:
metri (bersahabat), karuna (belas kasihan), mudita/empati atau ikut merasakan perasaan
orang lain dan upeksa/tidak mencampuri urusan orang lain.

g. Cinta damai
Cinta damai adalah suka, ingin, dan berharap sekali keadaan yang aman, tenteram, tenang, rukun, keadaan yang tidak ada kerusuhan, keadaan yang tidak bermusuhan. Dalam
Agama Hindu disebut santi (om santih santih
santih om); tri kaya parisudha (kayika, wacika,
manacika),
karma
patha
:
sepuluh
pengendalian hawa nafsu yaitu: tiga dari
perbuatan (tidak membunuh, tidak mencuru,
tidak
berbuat
zina);
empat
dari
perkataan(perkataan jahat, perkataan kasar,
memfitnah dan berbohong); tiga muncul dari
pikiran ( tidak ingin dan dengki terhadap milik
orang lain, tidak marah kepada semua
makhluk, dan percaya pada ajaran karmaphala), konsep: vasudeva kutumbhakam, tat
tvam asi, brahman atman aikyam (brahman dan
atman adalah tunggal), menyama.

j.

Cinta Tanah Air
Cinta Tanah Air yaitu suatu sikap batin
yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan
yang diwujudkan dalam perbuatan demi kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsa. Ajaran kepemimpinan Hindu di sebutkan dengan
Pañcadaśa pramiteng prabhu (wijayana/bijaksana; mantriwira/pemberani; wicaksanengnaya/sangat bijaksana dalam memimpin; natanggwan/dipercayai rakyatnya; satya bhakti aprabhu/taat pada atasan; wakmiwak/pandai bicara/
diplomasi; sarjawa upasawa/sabar/rendah hati;
dhirotsaha/ teguh hati dalam usaha; teulelana/
teguh iman/riang/optimis; dibyacita/lapang dada/toleransi; tan sastāna/mengutamakan kepentingan umum; masihsasta buana/menyayangi alam; gineng prati dini/selalu berusaha berbuat baik; sumantri/ menjadi abdi negara yang
baik; dan amayaken musuh/mampu membasmi
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musuh (Pasek dkk,1982:100). Ajaran catur dharma yaitu empat melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik, yaitu: dharma kriya:
taat melaksanakan kewajiban sendiri dengan
baik; dharma santosa: mengabdi demi kesejahtraan, kesentosaan bangsa dan negara; dharma
jati: dengan kejujuran mewujudkan kesejahtraan bangsa dan negara; dan dharma putus: dimanapun, kapanpun selalu melaksanakan
mempertahankan kebenaran.

B. KESIMPULAN
Pembelajaran ajaran Agama Hindu dalam
menghadapi society 5.0 harus menguatkan
śraddha bhakti kepada para siswa Hindu dan
generasi muda. Sistem pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah sistem pendidikan
yang berbasiskan nilai-nilai spiritual (śraddha
bhakti), sudah saatnya kita meninggalkan sistem pendidikan yang sudah lama dipraktekan
selama ini yang cenderung semi sekuler, mata
pelajaran agama tidak menjadi bagian yang
penting.Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan śraddha bhakti untuk meningkatkan nilai moral dan
kebijaksanaan. Berbagai macam nilai śraddha
bhakti yang disesuaikan dengan materi pembelajaran agama Hindu dalam menghadapi society 5.0 seperti keikhlasan, keadilan, kejujuran, kesabaran, tawakal, kewaspadaan, pemaaf,
kerjasama, teleransi, cinta tanah air, dan lainlain.

k. Pemaaf
Pemaaf (upasama/kṣamawan) adalah sikap perilaku yang suka memberi maaf atas
kesalahan yang dibuat orang lain dan tidak memendam rasa atas kesalahan orang lain. Hal ini
diwujudkan dalam perilaku yang penuh pengertian akan keadaan orang lain dan dapat
menerima perlakuan tanpa sakit hati.
Upasama atau kśamawan adalah orang
yang suka memberikan maaf, ampun. Suka
memberi maaf, kesabaran hati merupakan kekayaan yang utama, itu adalah sebagai emas
permata, mampu dalam memerangi kekuatan
hawa nafsu yang tidak ada melebihi kemuliaannya (Sarasamuccaya, śloka 93). Lebih utama
orang yang berasil menguasai kemarahan/sabar meskipun miskin, tidak berkuasa dari pada
orang yang dikuasai oleh kemarahan walaupun
kaya, berkuasa, rupa tampan dan lain sebagainya, sebab segala sesuatu yang dipersembahkannya, segala tapa, yajña yang dilakukannya
tidak akan mendatangkan hasil baik, hanyalah
berupa kepayahan yang didapat (Sarasamuscaya,101-102).
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l.

Bersyukur
Bersyukur adalah sikap dan perilaku yang
tahu dan mau berterima kasih kepada Tuhan
atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya. Hal ini dapat diwujudkan dalam perilaku, ucapan dan perbuatan atau tindakan selalu ingat dan berterima kasih kepada-Nya atas
segala rezeki dan nikmat yang telah dilimpahkan. Dalam ajaran Agama Hindu rasa bersyukur dilandasi oleh Tri Rna (tiga hutang: dewa
rna, pitra, rsi rna) dan penebusannya direalisasikan dengan konsep yajña (berkorban dengan tulus ikhlas) yaitu Pañca Yajña (Dewa dan
bhuta yajña dari Dewa Rna, Pitra dan Manusa
Yajña dari Pitra Rna, dan Rsi Yajña dari Rsi Rna).
Disamping dengan yajña rasa bersyukur dilaksanakan dengan melakukan persembahyangan
seperti Tri sandya dan Kramaning Sembah.
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