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ABSTRAKSI 

 

Agama merupakan keseluruahn keyakinan, peranan dan tindakan 

yang abstraksikan manusia dalam bentuk kepercayaan bahwa Tuhan 

Yang Maha Esa berperan menentukan hidup pribadi, sosial dan publik 

manusia. Pendidikan agama Hindu merupakan tuntunan nilai luhur yang 

bersumber dari kaidah-kaidah dasar agama Hindu yang diwahyukan 

secara langsung oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa 

melalui para Maha Rsi yang kemudian dihimpun menjadi kitab suci Weda. 

Pada masa perkembangan dewasa ini tujuan pendidikan diarahkan 

untuk membangun manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan manusia seutuhnya 

menyangkut pembangunan secara keseluruhan dari aspek manusia itu 

sendiri, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rokhani. Dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan manusia pada aspek rokhani 

pendidikan agama memegang peranan penting sehingga terbentuk 

keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rokhani. Dalam agama 

Hindu tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahtraan jasmani 

dan rokhani yang disebut dengan “Moksartham Jagadhita Yacca Iti 

Dharma”. 

Sesungguhnya manusia sebagai pribadi adalah merupakan bagian 

dari manusia secara keseluruhan. Dalam hidup ini manusia mempunyai 

hubungan satu dengan yang lain, berusaha untuk mencapai tujuan yang 



lebih tinggi, penyucian dan penunggalan dengan Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa. Karena tiap orang menghendaki hidup lebih sempurna, maka kita 

diusahakan untuk tidak menerima saja tetapi harus pula dapat memberi. 

Terkait dengan hal itu dalam rangka orang tua memberi kepada anaknya 

mereka melaksanakan penyucian terhadap anaknya agar tujuan dalam 

mendidik anak terwujud dengan baik. Upacara penyucian terhadap angga 

sarira anak disebut dengan Sarira Samskara. 

Sarira Samskara dalam Panca Yadnya termasuk dalam jenis 

upacara Manusa Yadnya. Upacara ini disamping berguna untuk 

pemarisudhan/penyucian juga sebagai pertanda rasa dan tresnasihnya 

memberi perlengkapan dan kelengkapan hidup pada diri manusia (badan, 

angga) mulai sejak di dalam kandungan hingga sampai pralina. 

Yang termasuk dalam Sarira Samskara adalah upacara Pegedong-

gedongan, Upacara Bayi Lahir, Upacara Kepus Hudel, Upacara Nama 

Karma, Tutug Kambuhan, Nyambutin, Upacara Tumbuh Gigi, Mekupak, 

Raja Cewala, Potong Gigi, Pawintenan dan upacara Pernikahan. Dalam 

Sarira Samskara setiap anak akan terlibat atau mengalami langsung 

sehingga secara implisit merupakan dasar bagi anak dalam rangka 

mendalami agama Hindu. Dengan demikian Sarira Samskara merupakan 

landasan yang digunakan orang tua dalam pengembangan pendidikan 

agama anak dalam keluarga. 

Pembinaan sradha dan bhakti (imtaq) yang meliputi keyakinan, 

sikap, prilaku, dan budi pekerti secara dini dapat dilakukan dalam 



keluarga. Orang tua hendaknya memiliki kemampuan dalam mendalami 

ajaran Brahman (Tuhan), dan memberi pengetahuan mengenai Brahman 

kepada anak-anaknya. Apabila orang tua mampu bersikap bijaksana 

dalam mengemban ajaran Brahman, ia akan menemukan kebahagiaan 

abadi di dunia maupun di akhirat. 

Orang tua sangat berperan dalam mengemban pendidikan agama 

Hindu dalam keluarga, karena disamping berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan yang bersifat jasmaniah, orang tua juga berkewajiban memberi 

pengetahuan mengenai Brahman (Tuhan), mendidik anak agar tahu 

ajaran agama dan pelaksanaan agar memiliki sikap susila dan mampu 

berdiri sendiri. 

Cara yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam menanamkan 

ajaran agama Hindu adalah dengan cara: Sharwana, Manana, dan 

Kirtana. 

Dari uraian di atas menunjukkan orang tua berperanan dalam 

mengemban pendidikan agama Hindu dalam keluarga, karena disamping 

dia harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga melaksanakan 

kewajiban dalam menterapkan, memberikan, mewariskan ajaran-ajaran 

agama kepada anak dalam keluarga. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Manusia lain sekali halnya dengan binatang. Jenis binatang 

semenjak dahulu “tetap demikian saja adanya”. Sedangkan manusia 

dari masa-ke masa menunjukkan perubahan dan perkembangan. 

Perubahan dan perkembangan dimaksud terlihat dari segi cara 

berpikir, pandangan, karya budaya serta kemampuan-

kemampuannya. 

Dalam perkembangan jaman dewasa ini yang dibarengi arus 

globalisasi akan membawa dampak pada kehidupan manusia, baik 

dalam bidang   sosial,    ekonomi,   pendidikan,   budaya   maupun   

yang   lainnya. 

Perkembangan pariwisata di Indonesia umumnya dan di Bali 

khususnya juga akan berdampak dalam kehidupan. Walaupun banyak 

aspek positip yang diperoleh dari pariwisata itu, namun bagi 

masyarakat khususnya anak-anak dan remaja yang belum siap sikap 

dan mentalnya cendrung muncul hal-hal negatif seperti kenakalan 

remaja, pengaruh narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya, yang 

akan menjerumuskan mereka ke lembah penderitaan. 

Untuk menangkal hal tersebut salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan masyarakat. 



Karena maju mundurnya masyarakat sangat erat hubungannya 

dengan tingkat pendidikannya. Pendidikan dalam kehidupan suatu 

keluarga maupun bangsa memegang peranan yang sangat penting 

untuk menjamin perkembangan dan kelanggengan hidup keluarga 

maupun bangsa itu sendiri. 

Terkait dengan hal tersebut di atas maka orang tua merupakan 

orang yang pertama dan utama bagi anak dalam memperoleh 

pendidikan dan pembinaan mental. Keluarga adalah lingkungan 

pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Ini berarti peranan orang 

tua dalam keluarga sangatlah penting dan strategis dalam 

pengembangan pendidikan anak. Oleh karena itulah dalam tulisan ini 

akan diungkap tentang “Orang Tua Sebagai Pengemban Pendidikan 

Agama Hindu dalam Keluarga”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan dibahas maka 

dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

2.1 Pendidikan yang bagaimana ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga? 

2.2 Apa   landasan   yang   digunakan   orang   tua   dalam   

pengembangan pendidikan agama di keluarga? 

2.3 Apa tugas orang tua sebagai pengemban pendidikan agama 

Hindu dalam keluarga? 



3. Ruang Lingkup Masalah 

Agar tidak terjadi kesimpang “siuran pembahasan, maka dalam 

penulisan ini akan dibahas masalah-masalah sebagai berikut: 

3.1 Pendidikan Hindu yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

3.2 Sarira Samskara sebagai landasan orang tua dalam 

pengembangan pendidikan agama Hindu di keluarga. 

3.3 Tugas orang tua sebagai pengemban pendidikan agama Hindu 

dalam keluarga. 

 

4. Tujuan Penulisan 

Seperti dimaklumi bersama bahwa segala kegiatan yang 

dilakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Rumusan 

tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pada langkah-

langkah yang ditempuh sehingga diperoleh hasil sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 

4.1 Tujuan Umum 

Untuk memperoleh pengalaman dalam membahas 

permasalahan, menuangkan ide dan pemikiran berdasarkan data 

yang diperoleh ke dalam bentuk karya tulis. 

 

 

 



4.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus pembuatan karya tulis ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pendidikan Hindu yang ditanamkan dalam keluarga. 

b. Mengetahui landasan yang digunakan orang tua dalam 

pengembangan pendidikan agama di dalam keluarga. 

c. Mengetahui tugas orang tua sebagai pengemban pendidikan 

agama Hindu dalam keluarga. 

 

5. Metode Penulisan 

Penyusunan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah hendaknya 

menggunakan cara yang ilmiah pula, terutama dalam pengumpulan 

dan pengolahan data. Keberhasilan suatu penelitian banyak 

dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode yang dipergunakan. 

Kesalahan di dalam memilih metode yang digunakan akan membawa 

efek yang cukup besar terhadap hasil penelitian.   Oleh  karena itu  

penggunaan  metode hendaknya  disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, obyek penelitian dan data yang diperlukan. Dalam 

penulisan ini dipergunakan metode yang antara lain: 

5.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Pencatatan Dokumen 

Pencatatan Dokumen juga disebut Analisis Dokumenter. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam Metodologi 

Penelitian Ilmiah yaitu: 



Pencatatan Dokumen atau Analisis Dokumen adalah 

telaah sistematis atas catatan-catatan, dokumen-dokumen 

sebagai sumber data (Sanafiah Faisal, tahun 1982, hal. 133). 

Pendapat di atas senada dengan apa yang diungkap oleh 

Drs. Suhartini Harikunto, bahwa Metode Pencatatan Dokumen 

adalah: suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel-variabel yang bempa catatan, transkrip, buku-buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan 

sebagainya. (Drs. Suhartini Harikunto, tahun 1991, halaman 

188). 

Sehubungan dengan dua pendapat di atas, sesuai dengan 

topik yang dibahas maka dalam penulisan ini digunakan metode 

pencatatan dokumen karena dalam mencari data penulis 

membaca dan menganalisis buku-buku, lontar-lontar maupurf 

yang lain dan selanjutnya mengutip bagian-bagian yang 

diperlukan sebagai data dalam penyusunan serta berfungsi 

sebagai penunjang didalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

b. Wawancara 

Adalah metode penelitian dengan menggunakan 

penyelidikan atau pertanyaan secara lisan kepada informan. 

Metode ini digunakan penulis, karena dengan metode 

wawancara dapat berhubungan langsung dengan informan untuk 



mendapatkan data yang lebih akurat tentang pokok 

permasalahan. 

Wawancara ini dilakukan pada beberapa orang yang 

paham tentang ajaran dan pendidikan Hindu. 

5.2 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penulisan ini  menggunakan  metode 

Deskriptif. Dalam Metodologi Penelitian Pendidikan dikemukakan 

bahwa: 

Dalam penelitian deskriptif terdapat upaya deskripsi, 

pencatatan, analisis dan menginter-pretasikan kondisi-kondisi yang 

ada atau terjadi. Pada penelitian deskriptif didalamnya termasuk 

berbagai tipe pembandingan dan mungkin juga sampai pada usaha 

menemukan hubungan yang terdapat diantara variabel-variabel. 

(Sanafiah Faisal, tahun 1982, hal. 42). 

Dalam Metodologi Pendidikan juga diuraikan bahwa: 

Metode Deskriptif adalah suatu metode atau cara pengolahan 

data yang   dilakukan   dengan   menyusun   secara   deskriptif,   

sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum. (Drs. IB. 

Netra, tahun 1974, halaman 27-28) 

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

deskriptif adalah upaya deskripsi, pencatatan analisis dan 

interpretasi secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

Oleh karena itu dalam penulisan ini semua data yang diperoleh 



melalui metode pengumpulan data akan dideskripsi secara 

sistematis kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

  



BAB II 

TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN HINDU 

 

1. Pengertian Pendidikan Hindu 

Berbicara masalah pendidikan merupakan masalah yang 

sangat penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga 

maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena maju 

mimdurnya suatu keluarga maupun bangsa sangat erat hubungannya 

dengan tingkat pendidikannya. Pendidikan dalam suatu keluarga 

maupun bangsa memegang peranan yang sangat penting untuk 

menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan keluarga 

maupun bangsa itu sendiri. Pendidikan bukan hanya sekedar 

mengawetkan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke 

generasi akan tetapi juga diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan. 

Sebelum diuraikan tentang pendidikan Hindu, maka terlebih 

dahulu akan dijelaskan pengertian pendidikan. Berbicara masalah 

pendidikan erat kaitannya dengan proses mendidik dimana 

didalamnya terkandung maksud ada yang memberi pendidikan dan 

menerima pendidikan. Mendidik berarti melakukan kegiatan atau 

tindakan dalam proses komunikasi antara dua orang atau lebih untuk 

mencapai kedewasaan. Dengan kata lain apabila seseorang atau 



lebih telah mengadakan komunikasi untuk mencapai kedewasaan 

baik yang menyangkut ilmu pengetahun, sikap maupun ketrampilan 

berarti orang tersebut telah mengalami proses pendidikan. 

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas mengenai 

pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Drs. Suwarno 

dalam buku Pengantar Umum Pendidikan menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan atau mendidik adalah tuntunan kepada manusia 

yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri 

tugas hidupnya. Atau pendidikan adalah tuntunan kepada 

pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan 

dalam arti jasmaniah dan rohaniah”. (Drs. Suwarno, tahun 1985, 

halaman 2). 

Drs. D. Marimba mengatakan pendidikan itu adalah: 

“bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rokhani siterdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama”. (Drs. D. Marimba, tahun 1975, halaman 3). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu usaha yang mana di dalamnya terdapat proses 

bimbingan dan tuntunan yang dilakukan oleh orang dewasa secara 

sadar dan sengaja terhadap anak didik agar dapat mencapai 

kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud adalah: setiap peserta 

didik mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki secara 

optimal, mampu memahami diri, mampu mengarahkan diri yang 



senantiasa didasari oleh ilmu pengetahuan, pengetahun sikap dan 

ketrampilan yang diperlukan dalam proses pendidikan. 

Agama merupakan keseluruhan keyakinan, peranan dan 

tindakan yang dipantulkan manusia dalam wujud kepercayaan bahwa 

Tuhan Yang Maha Esa berperan menentukan hidup pribadi, sosial 

dan publik mansuia. Dengan demikian pendidikan agama merupakan 

suatu tatanan nilai luhur yang bersumber dari kaedah-kaedah dasar 

agama Hindu yang diwahyukan secara langsung oleh Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa melalui para Maha Rsi 

yang kemudian dihimpun menjadi kitab suci Weda. Bapak Gde Pudja, 

MA, SH mengatakan bahwa: “Pendidikan agama adalah pendidikan 

yang meliputi pendidikan jasmani dan rohani sesuai dengan azas 

pendidikan agama Hindu itu sendiri, yaitu berdasarkan azas 

sosiomoral atau religius”. (G. Pudja, MA, SH, tahun 1973, halaman 

39). 

Dr. H. Zuhairini, mengemukakan: “Pendidikan agama berarti 

usaha-usaha secara sistematika dan pragmatis dalam membantu 

anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agamanya”. (Drs. 

H. Zuhairini, dkk, tahun 1983, halaman 27). 

Lebih lanjut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

mengungkapkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 



menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. 

Dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-aspek 

Agama Hindu menguraikan tentang pendidikan agama Hindu yang 

dibedakan atas dua bagian besar yaitu: 

a. “Pengertian pendidikan agama Hindu di luar sekolah merupakan 

suatu upaya untuk membina pertumbuhan jiwa masyarakat, 

dengan ajaran agama Hindu.itu sendiri sebagai pokok. 

b. Pengertian pendidikan agama Hindu di sekolah ialah suatu upaya 

untuk membina pertumbuhan jiwa dan raga anak didik sesuai 

dengan ajaran agama Hindu”. 

(Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap 

Aspek-aspek Agama Hindu, tahun 1988, halaman 23-24). 

Dari uraian di atas kiranya dapat dimengerti bahwa pendidikan 

agama khususnya agama Hindu lebih menekankan pada pendidikan 

sikap mental, moral maupun budi pekerti luhur, disamping pendidikan 

jasmani. Selain itu pendidikan Agama Hindu tidak hanya sekedar 

mengisi atau membebani otak anak didik atau seseorang dengan 

berjenis-jenis ilmu, namun yang lebih penting lagi membinanya agar 

anak didik menjadi manusia berpribadi mulia, berkualitas tinggi serta 

meningkatkan ketaqwaan dan dharma bhakti umatnya. Oleh 

karenanya pendidikan agama Hindu pada dasarnya merupakan 



penunjang dalam mencapai cita-cita Pembanguna Nasional melalui 

pembangunan fisik dan mental spiritual. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Hindu 

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV tahun 1973, mengenai 

GBHN disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: 

a. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas dasar 

falsafah negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia 

yang sehat jasmani dan rokhani,  memiliki penegetahuan dan 

ketrampilan, mengembangkan kecerdasan yang tinggi, budi 

pekerti yang luhur, mencintai sesama sesuai dengan apa saja 

yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. 

b. Membentuk manusia yang cakap, cerdas, pandai serta berbudi 

pekerti. 

c. Menolong anak didik untuk mencapai kedewasaan; kedewasaan 

yang dimaksud adalah manusia yang dapat bertanggung jawab 

atas perbuatannya serta menyatakan dengan penuh keyakinan, 

bahwa tindakan yang dilakukan adalah baik atas pilihannya sendiri 

atas dasar keyakinan tersebut. 

d. Mempertinggi  mental,   moral,   budi  pekerti   serta  mempertebal 

keyakinan bersama, mempertinggi kecerdasan, ketrampilan serta 

dapat membina perkembangan fisik yang kuat dan sehat (Team 

Pembinaan  Penatar  dan  Bahan  Penataran  Pegawai  Republik 

Indonesia, tahun 1978, halaman 117). 



Dalam Tap MPR No. n/MPR/1983, ditekankan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”. (GBHN dan TAP-

TAP MPR 1983, tahun 1983, halaman 10). 

Selanjutnya dalam Bab II pasal 4 Undang-undang RI Nomor 2 

Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: 

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 

kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. (Media 

Komunikasi Pendidikan Menengah Umum, Nomor 28, Tahun VIII, 

halaman 8). 

Dari beberapa uraian mengenai tujuan pendidikan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah: membentuk 

manusia yang memiliki rasa tanggung jawab atas terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945, serta mampu menciptakan kemakmuran, 



ketrampilan, keadilan, saling harga menghargai terhadap sesama 

manusia serta astiti bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pada masa perkembangan dewasa ini, tujuan pendidikan 

diarahkan untuk membangun manusia-manusia seutuhnya, 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Pembangunan manusia seutuhnya menyangkut pembangunan secara 

keseluruhan dari aspek manusia itu sendiri, baik yang menyangkut 

aspek jasmaniah maupun aspek rokhaniah. Dalam mewujudkan 

pembangunan manusia pada aspek rokhani, pendidikan agama 

memegang peranan penting, untuk membentuk manusia berbudi 

luhur. Dengan pendidikan agama diharapkan dapat menerangi hati 

manusia, sehingga terbentuk suatu keseimbangan antara kehidupan 

jasmani dengan kehidupan rokhani. Dalam agama Hindu tujuan itu 

diarahkan untuk mencapai kesejahteraan jasmani maupun rokhani, 

yang disebut dengan “Moksartham jagadhita yacca iti dharma”. 

Tujuan ini telah tercermin pula dalam tujuan pembangunan nasional 

yaitu pembangunan manusia seutuhnya serta rembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Dalam pendidikan agama Hindu terkandung 

maksud disamping untuk mencapai tujuan akhir juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran umat, menanamkan rasa kesetia kawanan, 

keyakinan yang mendalam terhadap Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa serta menciptakan kesentausaan dan 



kesejahtraan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Canti 

Parwa, 259.26, yaitu: 

“Kesentosaan umat manusia dan kesejahtraan itu datangnya 

dari agama, laksana dan budi pekerti yang luhur untuk kesejahtraan 

manusia, itulah agama yang utama”. (Drs. I O.K. Adia Wiratmadja, 

halaman 17). 

Dalam seminar Kesatuan Tafsir Aspek-aspek Agama Hindu I-

V, diputuskan bahwa tujuan pendidikan agama Hindu adalah: 

a. Tujuan Pendidikan Agama Hindu di luar sekolah: 

1. Menanamkan ajaran agama Hindu menjadi keyakinan dan 

landasan   segenap   kegiatan   umat   manusia   dalam   

semua prikehidupan. 

2. Ajaran    agama    Hindu    mengarahkan    pertumbuhan    tata 

kemasyarakatan umat Hindu sehingga serasi dengan 

Pancasila dan negara Republik Indonesia. 

3. Menyerasikan   dan   menyeimbangkan  pelaksanaan,   bagian-

bagian ajaran agama Hindu dalam masyarakat antara tattwa, 

susila dan yadnya. 

4. Untuk mengembangkan hidup rukun dalam kehidupan antar 

umat beragama. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Hindu di sekolah: 

1. Membentuk manusia Pancasilais yang astiti bakti (bertaqwa) 

kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa. 



2. Membentuk moral, etika dan spiritwal anak didik yang sesuai 

dengan ajaran Hindu”. (Parisada Hindu Dharma Pusat, tahun 

1980, halaman 31). 

Menurut Mohamad Rifai, pendidikan agama dalam 

hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari bertujuan: 

1. “Mendidik manusia ke arah ketentraman jiwa agar mempunyai 

pendirian yang pasti terarah, serta harus mempunyai sikap sopan 

santun. 

2. Suatu alat untuk mencerdaskan manusia dari ikatan mated dan 

agama memberi moral supaya manusia berjiwa besar, kuat tidak 

mungkin ditundukan oleh siapapun. 

3. Agama memberikan sugesti kepada manusia agar dalam jiwa 

mereka tumbuh sifat-sifat utama seperti sopan santun, rendah 

hati, hormat menghormati  dan  sebagainya.   Agama melarang  

orang bersifat sombong dan congkak, takut melakukan kesalahan 

dan agama mengajarkan agar manusia berani menegakkan 

kebenaran untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di 

akhirat. 

4. Agama mendidik orang supaya menganggap kemakmuran 

masyarakat dan negara sebagai amal saleh”. 

Pada bagian lain bapak Drs. IB. Oka Punyatmadja mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan agama Hindu adalah: 



1. “Tujuan pendidikan menurut agama Hindu yang berfalsafahkan 

Catur Asrama adalah untuk meningkatkan keadaan masyarakat 

dengan cara mengembangkan kemampuan setiap individu dalam 

bidang potensinya masing-masing, baik di bidang material maupun 

spiritual. 

2. Tujuan    pendidikan   agama   Hindu    bukannya    hanya    untuk 

mengumpulkan pengetahuan, pendapat-pendapat serta 

keterangan-keterangan yang sebanyak-banyaknya, tetapi yang 

utama ialah dengan mengupas-upas awidya yang ada dalam 

atman, sehingga dapat mengenal diri kita sendjri. 

3. Tujuan ke tiga adalah mengabdi kepada masyarakat”. (Drs. I.E. 

Oka Punyatmadja, tahun 1989, halaman 6-7). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan Pendidikan Agama Hindu adalah: 

1. Agar ajaran agama Hindu menjadi keyakinan dan landasan pada 

setiap kegiatan dalam prikehidupan. 

2. Agar pelaksanaan Tattwa, Susila, dan Yadnya dalam masyarakat 

menjadi serasi dan seimbang. 

3. Mengembangkan   hidup   rukun   antar  umat  beragama   dan   

tumbuh kembangnya tata kemasyarakatan Hindu yang serasi. 

4. Membentuk moral, etika dan spiritual sesuai dengan ajaran 

agama Hindu dan tumbuh kembangnya kebiasaan bersikap adil 

jujur dan disiplin serta bertanggung jawab. 



5. Membentuk manusia yang Pancasilais, taqwa atau astiti bakti 

terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Memupuk kebiasaan ikhlas mengabdi kepada masyarakat, 

bangsa dan negara dengan keyakinan bahwa setiap pengabdian 

yang dilakukan merupakan perbuatan amal kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

7. Dengan mendalami ajaran agama Hindu yang terdapat dalam 

Tattwa dan Filsafat diharapkan tumbuh kemampuan untuk 

mengenal diri sendiri, maupun mengarahkan     

diri/mengendalikan  diri, dan mampu mengembangkan secara 

optimal  segala potensi yang ada pada diri sendiri, tidak sombong, 

congkak dan angkuh. 

  



BAB III 

ORANG TUA SEBAGAI PENGEMBAN PENDIDIKAN  

AGAMA HINDU DALAM KELUARGA 

 

Lingkungan sosial yang pertama dikenal individu sejak lahir adalah 

keluarga. Ibu, ayah dan anggota keluarga lainnya merupakan lingkungan 

sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu. Sosialisasi 

yang dialami individu secara intensip berlangsung dalam keluarga. 

Pengenalan nilai, norma dan kebiasaan-kebiasaan, untuk pertama kali 

diterima dari keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif maupun 

negatif yang berlangsung lama dan terbuka dalam lingkungan keluarga 

dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seseorang. 

Selanjutnya keadaan keluarga sebagai suatu bentuk lingkungan 

sosial, termasuk besar kecilnya keluarga, keharmonisan keluarga, 

perlakuan ayah dan ibu terhadap seorang anak sangat mempengaruhi 

pembentukan dan perkembangan kepribadian. Dalam menanamkan 

disiplin, nilai, norma dan kebiasaan, keluarga sangat besar peranannya. 

Pendidikan agama sebagai salah satu sarana dalam menanamkan 

disiplin, nilai, norma dan kebiasaan yang baik merupakan hal yang penting 

dan strategis untuk ditumbuh kembangkan dalam lingkungan keluarga. 

Orang tua yang berfungsi sebagai kepala keluarga yang bertanggung 

jawab atas keluarganya, disamping mempunyai kewajiban dalam 

pemenuhan kebutuhan terhadap keluarganya yang bersifat material juga 



dituntut untuk dapat memberikan hal-hal yang sifatnya non material. 

Dalam arti orang tua juga berkewajiban menanamkan dan menterapkan 

(mengemban) ajaran agama dalam keluarga. 

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperjelas bagaimana 

orang tua melaksanakan kewajibannya dalam mengemban pendidikanm 

agama khususnya agama Hindu maka dalam bab ini secara berturut-turut 

akan dibahas mengenai: 

1. Sarira Samskara sebagai landasan Pengembangan Pendidikan 

Agama Anak Dalam Keluarga. 

2. Tugas orang tua sebagai pengemban pendidikan Agama Hindu 

dalam keluarga. 

 

1. Sarira Samskara sebagai landasan pengembangan Pendidikan 

Agama Anak Dalam Keluarga. 

Sesungguhnya manusia sebagai pribadi/individu adalah 

sebagian dari manusia secara keseluruhan. Dalam hidup ini manusia 

mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi, penyucian dan penunggalan dengan Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa diperlukan bantuan orang lain. Karena 

setiap orang menghendaki kehidupan yang lebih sempurna, maka kita 

tidak boleh menerima saja tetapi harus pula memberi. Terkait dengan 

hal tersebut orang tua hendaknya melaksanakan penyucian terhadap 

anak agar apa yang menjadi tujuan dalam mendidik anak dapat 



terwujud dengan baik. Upacara penyucian terhadap anak ini disebut 

dengan Sarira Samskara. 

Sarira Samskara terdiri dari dua kata yaitu Sarira dan 

Samskara. Sarira berarti badan-angga, samskara berarti pelaksanaan 

dan peralatan untuk pemujaan, yang mana samskara dapat berupa 

waya (sekala, lahir) yaitu dengan mempersembahkan sesajen, 

adyatmika (niskala, bathin) yaitu dengan melakukan puja dan 

mantera. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sarira 

Samskara adalah upacara yang bertujuan untuk mnyucikan badan 

(angga, raga) manusia (pamrayascita raga sarira) mulai dari 

pertemuan benih laki-laki (kama petak) dengan benih wanita (kama 

bang) sampai manusia itu dewasa. 

Sarira Samskara dalam Panca Yadnya termasuk dalam jenis 

upacara Manusa Yadnya. Upacara ini disamping berguna untuk 

pamarisudhan/ penyucian juga sebagai pertanda rasa syukur dan 

berterima kasih kepada Tuhan atas kekuasaan dan tresnasihnya 

memberikan perlengkapan dan kelengkapan hidup pada diri manusia 

(pada badan-angga) mulai sejak dalam kandungan sampai pralina. 

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap dalam kitan Murddha 

Agama Hindu yaitu: 

“Manusa Yadnya itu adalah upacara dharmaning dadi manusa 

pamrayascita raga sarira, mulai dari pertemuan kama petak dengan 

kama bang (benih laki-laki/purusa dengan benih wanita/pradana) di 



dalam perut ibu sampai pralina”. (Drs. I Gusti Ketut Adia Wiratmadja, 

Dr. I Gusti Ngurah Nala, tahun 1977, halaman 117). 

Jenis-jenis upacara yang termasuk Sarira Samskara adalah: 

a. Upacara Pegedong-gedongan. 

Dalam kitab Murdha Agama Hindu dijelaskan bahwa: 

“Upacara Pegedong-gedongan ialah upacara pertemuan 

cukla-cwanita dari ayah dan ibu, setelah pertemuan kama bang 

dan kama petak (spermatozoa dengan avum) di dalam kundha 

kecupu manik (tuba/uterus) dengan kesaktian dewa Brahma 

terjadilah manik (embrio)”. (Drs. I Gusti Ketut Adia Wiratmadja, Dr. 

I Gusti Ngurah Nala, tahun 1977, halaman 117). 

Dari uraian tersebut jelas menyatakan bahwa menurut 

ajaran agama Hindu perkembangan seorang anak itu sudah mulai 

sejak prenatal (bayi dalam kandungan). Oleh karena demikian 

maka untuk mengarahkan anak kepada yang baik dan benar 

hendaknya sudah diupayakan sejak bayi masih di dalam 

kandungan. Dalam arti penanaman jiwa keagamaan pada anak itu 

telah di mulai semenjak masih di dalam kandungan. Pengaruh 

keadaan orang tua terutama si ibu, kepada anaknya dalam masa 

mengandung akan nampak pada perbedaan anatomis dan 

fungsional yang timbul pada saat kelahirannya. Penyakit yang 

berat, tidak terjaminnya makanan, penderitaan bathin, gejolak 



emosi yang berkelanjutan akan mempengaruhi kesehatan bayi 

baik secara fisik maupun mental. 

Terhadap perkembangan bayi sejak di dalam kandungan 

ibu, peranan orang tua sangat dibutuhkan. Terutama bagi seorang 

ibu yang sedang hamil memegang peranan utama dalam 

mewujudkan kelahiran anaknya yang baik dan sehat secara lahir 

dan bathin. Sebab itu seorang ibu pada masa hamil harus benar-

benar dapat menjaga dirinya agar selalu tetap harmonis. 

Demikian pula dalam menjaga kesehatan badannya karena bayi 

yang sedang dikandungnya sangat membutuhkan zat-zat yang 

begizi, maka seorang ibu yang hamil diusahakan makan yang 

mengandung gizi demi kesehatan diri dan bayi yang 

dikandungnya. 

Dalam bidang mental spiritual, kesucian hati seorang ibu 

hamil harus tetap terjaga. Ibu yang sedang mengandung harus 

mampu mengendalikan diri, baik dalam berpikir, berkata maupun 

dalam berbuat harus mencerminkan kehalusan budhi pakerti. 

Demikian pula sikap suami pada saat istri sedang hamil 

hendaknya bijaksana, selalu membantu dan mengusahakan 

segala sesuatu untuk kebutuhan istrinya. Dalam hal ini yang 

terpenting adalah seorang suami hams dapat menjaga perasaan 

istrinya yang sedang hamil agar tetap tentram, sejahtera, tidak 

timbul kecurigaan atau kecemburuan. 



Disamping hal-hal tersebut di atas, menurut agama Hindu, 

terhadap istri yang sedang mengandung hendaknya dibuatkan 

upacara yang disebut pagedong-gedongan. Upacara ini ditujukan 

kepada bayi yang ada dalam kandungan, dengan tujuan untuk 

membersihkan jiwa dan raga si bayi serta memohon kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar si bayi dianugrahi keselamatan lahir 

bathin. 

Dr. I Gusti Ngurah Nala menguraikan bahwa upacara 

pegedong-gedongan dilakukan dengan maksud secara lahiriah 

memperkuat kedudukan kama reka (janin) di dalam kandungan 

agar tidak gugur/abortus, dan secara rokhaniah diharapkan agar 

sang kama reka nantinya berbathin yang kuat. 

Secara spiritual upacara Pegedong-gedongan ini bertujuan 

disamping untuk membersihkan jiwa-raga si bayi yang ada dalam 

kandungan, juga untuk membersihkan segala dosa yang mungkin 

pernah diperbuat oleh si bayi pada masa hidupnya yang lampau, 

agar kelak bayi itu lahir dengan selamat, tumbuh menjadi orang 

yang baik (suputra), berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

b. Upacara Bayi Lahir 

Upacara bayi lahir juga disebut upacara Jata Kama. 

Menurut ajaran agama Hindu, apabila usia kehamilan sudah 

cukup maka sang Kama Reka dengan kesaktiannya Dewa Ciwa, 



akan keluar melalui Baga Mandhala-rahasya, maka lahiriah Sang 

Kama Reka yang disebut bayi. Dan semenjak lahir bempa bayi 

itu, Sang Kama Reka disebut Sang Hyang Kawaspadan. Waktu 

sang bayi keluar diikuti oleh Nyama Catur yang terdiri dari Toya 

Nyom (air ketuban), banyeh (lendir), rah (darah) dan lamas (vernik 

cascosa). Walaupun secara lahiriah Nyama Catur itu keluar 

berupa benda-benda seperti tersebut di atas namun secara 

spiritual Nyama Catur akan tercermin pada sifat-sifat kehidupan 

dari bayi sampai dewasa. Misalnya air ketuban (yeh nyom) 

sebagai perlambang anjing sehingga dalam kehidupan sifat 

manusia ada yang rakus, lendir (banyeh/baga wasa) sebagai 

perlambang raksasa yang mencerminkan sifat angkuh, sombong, 

congkak, rah (darah) sebagai perlambang macan yang 

mencerminkan buas/galak, lamas (vernik cascosa) sebagai 

perlambang dari buaya yang mencerminkan sifat pendiam namun 

ganas. Untuk mengendalikan munculnya sifat-sifat tersebut dalam 

kehidupan manusia, menurut ajaran agama Hindu perlu dibuatkan 

upacara agar dalam kehidupan manusia mampu mengendalikan 

diri dan hidup dengan tentram. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam upacara Jata Karma 

adalah perawatan ari-ari si bayi. Cara perawatannya adalah 

sebagai berikut: setelah dibersihkan ari-ari dimasukkan ke dalam 

sebuah kelapa yang dibelah dua dan airnya dibuang. Di atas buah 



kelapa diisi tulisan (rerajahan) berupa Ongkara dan di bagian 

bawahnya ditulis Ahkara, kemudian diisi juga berbagai jenis duri 

seperti duri mawar, pandan, kem, anget-anget (sejenis rempah-

rempah), bunga-bungaan, wangi-wangian dan sedah selasih. 

Kelapa dengan segala isinya dibungkus dengan kain wanra putih, 

lalu ditanam di halaman rumah. Jika bayi yang lahir laki-laki, ari-

arinya di tanam disebelah kanan dari pintu keluar dan bila bayinya 

lahir perempuan ari-arinya di tanam sebelah kiri. Di atas timbunan 

ditaruh batu pipih, ditancapkan pandan wong dan di atas batu 

tersebut disajikan banten berupa nasi segenggam (akepel) 

beralaskan daun dapdap dengan lauk garam dan arang (uyah 

areng), disiram dengan air suci (penglukatan) dan pada malam 

hari ditempatkan baleman (lampu). Secara lahiriah manfaat batu 

dan pandan wong itu adalah agar si ari-ari yang ditanam tidak 

diganggu oleh hewan/binatang. Secara rokhaniah (niskala) 

berguan agar tidak diganggu oleh roh-roh jahat. 

Upakara (bebanten) pada upacara bayi lahir berupa banten 

pemapag rare dan dapetan (sesuai dengan desa kala patra). 

Adapun tujuan dari upacara ini yaitu: 

- Medha Jnana yaitu upacara yang bertujuan untuk 

menumbuhkan intelektual. 

- Ayusya yaitu bertujuan agar bayi yang lahir dianugrahi umur 

panjang (dirga yusa). 



- Untuk memohon agar bayi itu memiliki kekuatan lahir dan 

bathin. 

c. Upacara Kepus Hudel (Kepus Puser) 

Pada waktu tali puser lepas (kepus) dibuatkan upacara 

kekambuh yang bertujuan memberikan tempat suci dan bangunan 

yang ada di sekitar pekarangan rumah. Tali puser bayi yang lepas 

dibungkus dengan kain diisi anget-anget (rempah-rempah) dan 

digantungkan dihilir (teben) atau tepat di atas kaki tempat bayi 

tidur. Mulai saat inilah si bayi dibuatkan Kumara sebagai tempat 

memuja Dewa Kumara (Dewa Pelindung Anak-anak) dan tiap hari 

dihaturkan sesajen untuk memohon agar Dewa Kumara tetap 

melindungi bayi sehingga bayi dalam keadaan selamat dan 

tumbuh dengan subur. Pada upacara Kepus Hudel dibuat 

upakara/benten berupa dapetan, sodahan panelehan, banten 

kumara dan pamaricudha Nyama Catur. 

d. Upacara Nama Karma 

Upacara Nama Karma disebut juga upacara Ngelepas 

Hawon, dilaksanakan pada waktu bayi berumur dua belas hari. 

Upacara ini bertujuan untuk memperkuat jiwatman dalam tubuh 

bayi (raga sarira-sthula sarira). Oleh karena jiwatman telah teguh 

berada di dalam angga sarira sang bayi maka sang bayi mulai 

saat ini diberi/dibuatkan nama. Pada tempat tertanamnya ari-ari 

juga disucikan dengan tirta penglukatan, sehinnga sang Catur 



Nyama mulai saat ini bernama: Angga Pati, Raja Pati, Banas Pati, 

dan Banas Pati Raja. 

e. Upacara Tutug Akambuhan 

Upacara Tutug Akambuhan dilaksanakan pada saat bayi 

berumur empat puluh dua hari (asasih pitung rahina/abulan pitung 

dina). Upacara ini bertujuan untuk mengadakan 

pembersihan/penyucian lahir-bathin bagi ibu dan sang bayi. 

Upakara atau sesajenya berupa dapetan, sodahan, jejanganan, 

amu-amuan, suci laksana, banten kumara. Sang anak dan ibu 

diperciki tirta panglukatan untuk menghilangkan keletehan, 

angluwarang kekambuh (menghilangkan segala noda dan sakit 

yang pernah diderita agar tidak terulang lagi). Setelah upacara ini 

sang ibu sudah mulai boleh masuk ke tempat-tempat suci seperti 

pura, mrajan dan sebagainya. 

f. Upacara Nyambutin 

Upacara Nyambutin dilaksanakan pada saat bayi berumur 

tiga bulan menurut kalender Bali atau 105 hari sehingga upacara 

ini juga disebut upacara Tiga Bulan/Nelu Bulanin. Disamping 

sebutan tersebut, upacara Nyambutin juga dikenal dengan istilah 

Nisha Krama (^amskara atau Nisha Karmana, karena upacara ini 

bertujuan untuk memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa dalam menifestasinya sebagai Sang Hyang Surya, Candra 

dan Bhatara Guru agar Jiwatman si bayi benar-benar kembali 



pada raganya dan bebas pabaya colongan, penyucian kembali 

jiwa dan raga si bayi. 

Pada upacara Nyambutin juga dilaksanakan upacara Turun 

Tanah yang bertujuan untuk memohon kehadapan Sang Hyang 

Ibu Pertiwi agar si bayi tidak kurang amerta dan beliau berkenan 

melindungi dan mengasuhnya. 

g. Upacara Satu oton (Awoton) 

Ketika bayi berumur 210 hari, menurut perhitungan 

pawukon biasanya dibuatkan upacara Satu Oton yang bertujuan 

memperingati hari kelahiran si bayi. Pada upacara Satu Oton ini 

dibuatkan upacara Penebusan Oton dengan maksud agar 

kesalahan atau hal-hal yang tidak baik yang melekat pada diri si 

bayi yang merupakan Karma Wecananya yang dibawa lahir dapat 

dikurangi sehingga dalam kehidupan berikutnya dapat 

memperbaiki dan dapat meningkatkan kualitas diri untuk 

mencapai kesempurnaan hidup. Upacara Awoton juga disebut 

Annapra-Sana, karena semenjak upacara ini anak boleh diberi 

makan nasi. 

h. Upacara Tumbuh Gigi 

Sewaktu gigi bayi untuk pertama kali tumbuh yang disebut 

dengan Negadagin, menurut kepercayaan umat yang beragama 

Hindu diibaratkan seperti terbitnya Sang Hyang Surya sehingga 

dilakukan Matinjo Kukus dari Sanggah Kemulan. Oleh karena itu 



sedapat mungkin upacara ini dilakukan pada saat matahari terbit. 

Pemujaan ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widh dalam 

manifestasinya sebagai Bhatara Surya, Bhatara Brhama dan 

Bethari Sri agar beliau menganugrahi gigi bayi tumbuh dengan 

baik dan rata, putih bersih dan bebas dari penyakit gigi- 

i. Upacara Makupak 

Upacara Makupak adalah upacara yang dilaksanakan pada 

saat anak untuk pertama kali giginya tanggal atau lepas 

(maketus). Mulai saat ini anak disiapkan untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan dan anak tidak lagi dipengaruhi oleh Sang Hyang 

Kumara melainkan mulai dipenegaruhi oleh Tri Guna yaitu 

satwam, rajas, dan tarnas. Satwam adalah elemen yang 

mengadung unsur-unsur kebajikan, keluhuran dan kecerdasan 

dalam diri manusia. Rajas adalah elemen yang mengandung 

unsur agresif seperti tidak sopan, bicaranya kaku, suka memaki-

maki, pikiran tamak, iri hati, mau menang sendiri. Tamas adalah 

elemen yang mengandung unsur-unsur apatis seperti gerak dan 

tingkah lakunya lambatv, malas, bicaranya tanpa arah, sering 

berbohong, pikirannya buntu dan kadang takut tanpa sebab. 

Oleh karena itu pada saat giginya tanggal untuk pertama 

kali menurut ajaran agama Hindu perlu dibuatkan upacara 

penyucian dengan sarana banten Pebeya Kalanan dan Prayascita 

dengan tujuan agar pengaruh dari Tri Guna pada anak dapat 



dikendalikan dan senantiasa dalam kehidupan si anak muncul 

sifat-sifat yang termasuk dalam elemen Satwam. 

j. Raja 

Upacara Raja Cewala atau upacara Munggah Dea 

dilaksanakan apabila anak mulai menginjak usia dewasa. Ciri 

yang dapat digunakan untuk menandai hal tersebut adalah 

adanya perubahan warna suara (ngembakin) bagi anak laki-laki 

dan datang bulan (haid) untuk pertama kali bagi anak perempuan. 

Upacara ini ditujukan kepada Ida SangHyang Widhi dalam 

manifestasinya sebagai dewa Semara-Ratih untuk memohon 

kepada beliau agar berkenan memberikan petunjuk dan 

bimbingan agar dapat mengendalikan diri dalam menghadapi 

masa panca roba. 

Pada usia ini anak sering mengalami goncangan emosi, 

kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan nilai kepercayaan 

terutama yang mengenai kemaha kuasaan Tuhan yang tumbuh 

pada masa sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. 

Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan 

tetapi terkadang sangat kurang/lemah. 

Hal ini dapat dilihat dari cara mereka melakukan ibadah 

yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Perasaan 

kepada Tuhan tergantung pada keadaan dan perubahan emosi 

yang dialaminya. Kadang-kadang ia sangat membutuhkan Tuhan 



karena takut akan gagal dan merasa berdosa. Tetapi tatkala 

merasa senang, riang, gembira perasaan itu terlupakan bahkan 

terbalik. Semua hal itu wajar terjadi sebagai akibat dari tuntutan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saat seperti ini 

orang tua hendaknya tampil sebagai figur yang diharapkan dalam 

artian pada saat-saat tertentu dapat berperan sebagai teman, 

sebagai orang yang dapat dipercaya untuk memberi dorongan 

dan cara pemecahan masalah yang dihadapi. Pada usia ini anak 

juga sangat mudah kena pengaruh dari lingkungan, baik yang 

berdampak positif maupun negatif. Kontrol dan arahan orang tua 

pada saat usia anak remaja sangat diperlukan agar anaknya tidak 

terjerumus. Dengan upacara Raja £ewala ini semoga Tuhan tetap 

memberi perlindungan dan petunjuk sehingga anak mampu 

menyadari keadaan diri, mampu mengerahkan dan 

mengendalikan diri agar segala apa yang dilakukan bernilai 

positif, dapat dijadikan bekal dalam hidup selanjutnya. 

k. Upacara Potong Gigi 

Upacara Potong Gigi dilaksanakan setelah orang benar-

benar dewasa. Upacara ini juga dikenal dengan sebutan 

Mepandes atau Metatah. Dalam pelaksanaan upacara ini ada 

enam buah gigi yang dipotong (diasah) yaitu empat buah gigi seri 

bagian atas dan dua buah gigi taring bagian atas. 



Secara rokhaniah pemotongan enam buah gigi itu 

merupakan simbolis untuk menetralisir atau mengendalikan sad 

ripu yang ada dalam diri seseorang. Karena sifat manusia yang 

kurang baik (sad ripu = enam macam musuh dalam diri) itu tidak 

mampu dikendalikan akan dapat menjeruniuskan dan 

menyesatkan manusia ke lembah penderitaan di dunia maupun di 

akhirat. 

Secara lahiriah pemotongan enam gigi tersebut merupakan 

penataan wujud untuk mencapai keindahan, kecantikan dan 

sebagainya. 

l. Upacara Pawintenan 

Upacara Pawintenan ini dapat dilakukan oleh setiap orang 

yang berminat. Tujuan upacara in adalah untuk memohon 

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai 

Bhatara Guru, sebagai pembimbing Bhatara Gana sebagai 

pelindung dan pembebas dari segala rintangan, kesukaran, dan 

Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan agar beliau 

melimpahkan rakhmatnya di dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan, kesusilaan, Weda dan sebagainya, tidak mendapat 

halangan, kemudian agar setiap apa yang dipelajari dapat 

menginternalisasi didalam diri dan tercermin dalam prilaku. 

 

 



m. Upacara Pernikahan 

Upacara Pernikahan merupakan pesaksian kehadapan Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa dan kepada masyarakat, bahwa kedua 

orang tersebut atas dasar cinta sama cinta telah mengikatkan diri 

sebagai suami istri. Secara spiritual upacara Pernikahan bertujuan 

penyucian ke dua mempelai (Cukla-Cwanita) dan sekaligus 

membersihkan atau menyucikan tempat bibit utama. Penyucian ini 

bertujuan agar kedua bibit tersebut terbebas dari pengaruh bumk 

sehingga bila keduanya bertemu diharapkan Atma yang menjelma 

diperciki sinar suci oleh Tuhan sehingga lahirlah anak yang baik, 

berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. 

Demikian telah diuraikan di atas mengenai Sarira 

Samskara, dimana pada dasarnya semua upacara yang termasuk 

dalam Sarira Samskara bertujuan untuk penyucian diri. Oleh 

karena itu, oarng tua sebagai penanggung jawab keluarga punya 

kewajiban untuk melaksanakannya. Dalam upacara Sarira 

Samskara, setiap anak akan terlibat atau mengalami langsung 

sehingga secara implisit merupakan dasar bagi anak untuk 

mendalami ajaran agama. Dengan kata lain dengan 

melaksanakan upacara Sarira Samskara berarti orang tua telah 

melaksanakan kewajiban dalam bidang spiritual dan sekaligus 

telah menterapkan dan menanamkan ajaran agama pada diri 

anaknya. 



Pada perkembangan selanjutnya atas dasar upacara Sarira 

Samskara itu, si anak diharapka'n dapat mengembangkan 

ilmunya di bidang agama, baik yang menyangkut Tattwa, (Filsafat) 

Susila maupun Upacara. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Sarira Samskara merupakan landasan yang digunakan 

orang tua dalam pengembangan pendidikan agama anak di 

adalam keluarga. 

 

2. Tugas orang tua sebagai pengemban pendidikan Agama Hindu 

Dalam keluarga. 

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa orang tua 

sebagai kepala   keluarga   disamping   bertanggung   jawab   atas   

pemenuhan kebutuhan keluarga yang bersifat material juga dituntut 

untuk mampu melaksanakan kewajiban yang bersifat non material 

atau spiritual. Sebagai orang tua diharapkan agar mampu 

memberikan dan menterapkan ajaran-ajaran yang bersumber dari 

agama. 

Drs. IB. Oka Punyatmadja menjelaskan bahwa: “Diantara 

yang melahirkan dan yang memberi pengetahuan mengenai 

Brahman (Tuhan) adalah bapak yang lebih utama. Karena lahirnya 

Brahman pada seorang bijaksana (wipra) sungguh abadi di akhirat 

maupun di sini (dunia fana ini)”. (Drs. I. B. Oka Punyatmadja, tahun 

1983-1984, halaman 25). 



Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

Bapak (orang tua) harus mampu mendalami ajaran Brahman 

(Tuhan) dan memberi pengetahuan mengenai Brahman kepada 

anak-anaknya. Sebab apabila orang tua mampu bersikap bijaksana 

dalam mengemban ajaran Brahman ia akan menemukan 

kebahagiaan abadi di dunia maupun di akhirat. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka pembinaan sradha dan 

bhakti (imtaq) yang meliputi keyakinan, sikap, dan prilaku, budi 

pekerti secara dini dapat dilakukan di dalam keluarga. Semua aspek 

tersebut dapat berkembang apabila ada pemahaman dan wawasan 

keagamaan yang diperoleh dari proses alih pengetahuan dan 

internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. 

Dalam kitab Murdha Agama Hindu dijelaskan bahwa: 

“Sebagai pemimpin rumah tangga (Grehasta), maka ibu dan 

bapak wajib melaksanakan Putra Dharma yaitu kewajiban suci 

terhadap pendidikan anaknya yang meliputi: 

1) Mendidik agar tahu ajaran-ajaran dan pelaksanaan agama. 

2) Membantu agar mendapatkan istri/suami yang baik. 

3) Memberi Jiwa-Dhana  (warisan)  yang  bersifat  material  maupun 

spiritual (Drs. I Gusti Ketut Adia Wiratmadja, Dr. I Gusti Ngurah 

Nala, tahun 1977, halaman 71). Dalam Niti Qastra, Sargah XIV. 

1, juga dijelaskan bahwa: 



Iku hukahen ring cicu yata siksan, pageha rikabhayusaning aji 

tan len. Yang artinya yang harus kita perbuat kepada anak-anak 

adalah melatihnya dalam hal menuntut pengetahuan, lain tidak”. 

(PGAH 6 Tahun Singaraja, tahun 1987/1988, halaman 54. 

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

orang tua dalam mengemban misi sebagai pendidik dalam keluarga, 

pengemban keturunan untuk dapat terciptanya keluarga yang 

bahagia dan sejahtera. Sikap orang tua dalam mendidik anak harus 

dapat menumbuhkan watak dan akhlak yang baik dan kuat sebagai 

dasar untuk meraih berbagai kemampuan dan prestasi dalam 

kehidupan. Oleh karena itu orang tua dituntut untuk bisa menjadi 

tauladan bagi anak-anaknya karena perlakuan orang tua terhadap 

anak-anaknya maupun terhadap orang lain sangat besar 

pengaruhnya dalam perkembangan anak di keluarga. 

Dalam hal peran orang tua dalam membantu anaknya untuk 

mendapatkan pasangan hidup (suami/istri), orang tua hendaknya 

mampu memberi gambaran akan keadaan masa depan yang 

senantiasa dipadukan dengan cita-cita dari anaknya. Dalam diri anak 

hendaknya ditumbuh kembangkan suatu kesadaran bahwa 

pernikahan itu bukan wadah untuk mendapatkan kesenangan 

semata, melainkan merupakan hal yang mulia kewajiban yang    

diisyaratkan    oleh    ajaran    agama    yang    harus dipertanggung 

jawabkan dalam menunaikan kehidupan di dunia ini. 



Kewajiban orang tua untuk dapat memberikan Jiwa-Dhana 

(warisan) kepada anaknya, sedini mungkin diusahakan agar anak 

menyadari tentang keadaan keluarga. Hal seperti ini perlu dilakukan 

agar pada anak muncul suatu sikap dan kesadaran sehingga anak 

tidak banyak menuntut atau menyesali keadaan keluarganya setelah 

membandingkan-nya dengan keluarga lain yang lebih mampu. 

Kepada anak perlu diberikan pengertian tentang pengaruh hal-hal 

yang bersifat materialistik dalam kehidupann, agar anak tidak 

sombong, congkak, angkuh bila suatu saat bergelimangan harta, 

atau sebaliknya merasa rendah diri, menyesal, bila tanpa harta. 

Tanamkan pengertian kepada anak bahwa materi adalah hanya 

merupakan salah satu sarana dalam hidup ini, bukan hal yang harus 

dibanggakan sebab materi itu hanya mendatangkan kebahagiaan 

sesaat. Dalam Niti £astra dijelaskan bahwa hidup ini tidak kekal. Sifat 

muda dan kekayaan, meninggalkan kita, tidak awet, oleh karena itu 

selama hidup ini kita hendaknya selalu beramal soleh sebagai bekal 

untuk mencapai surga. 

Tugas orang tua sehubungan dengan hal-hal yang sifatnya 

material (kekayaan) adalah menanamkan sikap dan kesadaran 

kepada anak tentang bagaimana cara mendapatkan dan 

menggunakan kekayaan itu agar tidak menyimpang dengan ajaran 

agama. 



Tentang cara memperoleh kekayaan, dalam Niti £astra 

dijelaskan bahwa: 

Utamaning dhanolihing amet prih awak aputran, artinya 

kekayaan yang terbaik adalah uang yang diperdapat sendii dari kerja 

berat”. (Sargah II. 2). 

Kutipan terebut mengisyaratkan kepada kita agar tidak 

bersikap apatis, nerima atau menunggu pemberian orang lain, 

melainkan harus berusaha dengan kemampuan sendiri untuk 

memperoleh sesuatu. Kepada anak hendaknya ditumbuhkan 

kesadaran bahwa dalam hidup kita harus bersemangat dan mau 

kerja keras. pada Niti Qastra juga dijelaskan bahwa faedah harta 

benda ialah bahwa kita dengan itu (harta) dapat menolong orang-

orang dalam kesusahan dan kemelaratan. Jalan yang sebaik-

baiknya untuk menjaga harta benda itu adalah dengan memberi 

sedekah; itulah pagar yang kokoh. Harta benda yang ditimbun itu 

sama denegan arus besar dan deras, biarpun ditambak dan dialirkan 

ke jurusan lain akan hilang dan hanyut dengan tiada meninggalkan 

sisa apapun jua. Dengan menanamkan ajaran tersebut diharapkan 

pada anak tumbuh suatu sikap rela berkorban (yadnya), senang 

beramal dan hidup semata-mata hanya ditujukan untuk memperoleh 

hal-hal yang bersifat material. Sikap tersebut sesuai dengan isi 

Sargah II. 7 Niti £astra yaitu: 



“Sangat disayangkan jika orang kaya tiada mempunyai 

kepintaran. Biarpun muda, bagus, turunan bangsawan dan 

kesehatannya baik, jika tiada berkepandaian tentu mukanya kusam, 

tiada bercahaya, seperti bunga kapuk hutan, yang merah merang 

tetapi tiada semerbak baunya”. (PGAH 6 Tahun, tahun 1987/1988, 

halaman 18). 

Dengan kutipan tersebut diharapkan muncul semangat untuk 

menuntut ilmu dan berusaha mengembangkan potensi yang ada 

pada diri. 

Dalam kitab Sarasamuscaya nomor 251 dijelaskan bahwa: 

“Mangkanang ibu, arata juga sih nira manakya, apan wenang 

tan wenang, saguna, nirguna, daridran sugih nikang anak, kapwa 

rinaksanira, iningunira ika, tan hana kapwa kadi sira, ring masi ha 

mangingwana. Artinya: begitu pula dengan ibu, hendaknya sama 

rasa sayangnya dengan anak karena bisa atau tidak bisa, pintar atau 

bodoh, kaya atau miskin yang namanya anak harus dipelihara sama 

dengan memelihara diri sendiri. Oleh karena itu disamping sayang 

harus diusahakan untuk bisa memelihara”. (Made Menaka, Tahun -, 

halaman 292). 

Dalam kutipan diatas dengan jelas ditegaskan bahwa 

bagaimanapun keadaan orang tua khususnya si ibu hendaknya tetap 

memiliki rasa sayang dan berusaha untuk memelihara anak sama 

dengan memelihara dirinya sendiri. Walaupun bagaimana keadaan 



anaknya (baik, buruk, sehat, sakit/cacat, pintar, bodoh) hendaknya 

seorang ibu tetap setia dan dalam mencerminkan kasih sayang tidak 

pilih kasih. Dalam usaha memelihara anak hendaknya diusahakan 

untuk mampu memeberikan hal yang terbaik untuk anaknya, agar 

memiliki bekal dalam kehidupan pribadi maupun dalam pergaulan 

sosial. Dalam hal ini kiranya anak perlu dilatih dalam merawat diri, 

sopan santun, tata krana sehingga anak dapat membedakan antara 

yang benar dan salah, antara baik dan buruk sebab pada 

hakekatnya tingkah laku seorang anak akan mencerminkan keadaan 

keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam Niti 

sastra yaitu: 

“Cila pangawruhang kula sirang sujana panengeran. Artinya: 

tingkah laku sopan adalah tanda keluarga yang baik. Orang tua 

hendaknya mampu melatih kebiasaan anak untuk berbuat dan 

bertingkah laku yang sopan. 

Dalam Sarassamuscaya dijelaskan tugas dari orang tua 

adalah sebagai berikut: 

“Tlu pratyekaning Bapa, tingkahnya sarira kerta, pranadata, 

annadata, ngraning sangkanwg parira, jorana data ngaraning 

mapunya urip, anadata ngaraning maweh amangun anging wani wih. 

Artinga: 

Tiga perincian yang disebut Bapak yaitu: carira kerta, 

pranadata, annadata yaitu menjadikan tubuh (membuat kita), 



memberikan hidup (makan, minum) serta mengasuh, membina, 

mendidik dengan ajaran yang baik (susila)”; (Gde Pudja, MA, SH, 

tahun 1979, halaman 130). 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas 

dari orang tua adalah membina, mengasuh, memberikan tuntunan, 

mencarikan/memberikan makan untuk kelangsungan hidup serta 

memberi ajaran kesusilaan guna menjadikan anaknya mempunyai 

sikap susila yang baik. 

Orang tua dapat dikatakan sebagai subyek yang terlibat 

langsung dalam jiwa anaknya dan paling berkompeten dalam 

menentukan pribadi anak baik jasmani maupun rokhani termasuk 

juga pembentukan sikap susila. Kalau ditinjau dari segi 

pelaksanaannya waktu paling banyak tersedia adalah di rumah, 

sehingga dikatakan orang tua sebagai penanggung jawab utama 

atas kelangsungan perkembangan tingkah laku atau sikap susila 

anaknya. Orang tua yang baik tentu mengharapkan anaknya kelak 

menjadi anak yang baik serta berguna. Atas dasar tersebut orang tua 

berkewajiban membina serta tidak merasa bosan memberikan 

pembinaan, baik melalui cerita-cerita yang mengandung ajaran 

moral, pelaksanaan tingkah laku yang patut dilaksanakan maupun 

yang tidak boleh  dilaksanakan  serta bertanggung jawab  atas  

keselamatan  dan kebahagiaan hidupnya. 



Dalam kitab Murddha Agama Hindu juga dijelaskan bahwa 

tugas orang tua adalah: 

1) “Putra Dharma yaitu kewajiban orang tua mendidik anak. 

2) Putra Cecana yaitu memberi pendidikan anak lahir bathin. 

3) Cisya Parampara yaitu memberikana pendidikan anak agar dapat 

berdiri sendiri”. (Dr. I Gusti Ngurah Nala, Drs. I Gusti Ketut 

Adia Wiratmadja, tahun 1977, halaman 65). 

Dari uraian tersebut tampak jelas betapa besarnya tanggung 

jawab orang tua dalam mendidik anak sampai si anak mampu berdiri 

sendiri. Pada kitab Niti Castra disebutkan bahwa: 

“Di dunia ini yang disebut bapak ada lima, yaitu orang yang 

menolong jiwamu waktu kamu dalam bahaya, orang yang 

memberikan makan selama hidup dengan tiada menerima balasan 

apa-apa, orang yang mengajar kamu, orang yang mensucikan dirimu 

dan tentu saja yang meneyebabkan kamu lahir. Ingat-ingatlah itu 

semua”. (PGAH 6 Tahun, tahun 1987/1988, halaman 43). 

Dalam kutipan tersebut diisyaratkan bahwa sebagai orang tua 

yang disebut bapak hendaknya mampu menolong jiwa anak dalam 

keadaan bahaya, secara ikhlas dalam memenuhi kebutuhan 

anaknya, mensucikan angga sarira analc dengan upacara-upacara 

(Sarira Samskara), karena orang tua yang menyebabkan dia lahir ke 

dunia ini. 



Gelar Guru Rupaka yang diberikan oleh agama kepada para 

orang tua bukan hanya dimaksudkan sebagai tugas melahirkan dan 

memelihara tetapi juga untuk mengadakan proses sosialisasi nilai 

dan norma agama kepada anak-anaknya agar kelak mereka memiliki 

moral yang luhur dan kepribadian yang kuat dan mulia. 

Setidaknya ada tiga cara yang dilakukan oleh orang tua dalam 

menanamkan ajaran agam Hindu, yaitu: 

a. Shrawana 

Cara ini dilakukan dengan membiasakan anak untuk ikut 

melihat, melaksanakan persembahyangan, mendengar mantra-

mantra pujaan pada waktu persembahyangan, 

mendengar/menbaca cerita-cerita, kitab-kitab yang berisi 

tenetang ajaran agama, baik yang menyangkut Tattwa, Susila 

maupun Upacara. 

b. Manana 

Manana ialah membiasakan diri bersembahyang teratur 

pada waktu-waktu tertentu. Misalnya Tri Sandya, berdoa pada 

waktu akan makan. Tiap kali harus ditandaskan bahwa segala 

sesuatu yang kita makan atau nikmati itu adalah karena Tuhan, 

berawal dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Tuhan akan selalu 

cinta kasih kepada anak yang baik, tidak nakal, tidak sombong, 

dan rajin bersembahyang. 

 



c. Kirtana 

Secara berangsur-angsur anak diajarkan nyanyian suci 

seperti Warga sari, Kidung Yadnya. Semua nyanyian itu 

ditujukan untuk kemuliaan dan kebesaran/keagungan Ida Sang 

Hyang Widhi wasa. 

Dengan tiga cara tersebut mudah-mudahan pada diri anak 

secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang kebiasaan 

yang baik, taat pada ajaran agama, pifriya pedoman dalam 

bersikap dan bertingkah laku, tetap memiliki rasa syukur kepada 

Tuhan dan selalu berbesar hati dalam menghadapi segala 

keadaan. 

Merupakan kesalahan orang tua apabila karena saking 

cintanya selalu membenarkan perbuatan anaknya, tidak pernah 

menasehati, akibatnya sang anak tersesat dari kebenaran. 

Semua itu adalah merupakan kesalahan orang tua yang dibawa-

bawa dalam kesalahan anak. Banyak dosa yang dapat diperbuat 

oleh sang anak apabila ia dibiarkan liar dan sebaliknya banyak 

kebaikan dan kebajikan yang dapat dicapainya apabila sang 

anak diberi pendidikan. 

Berdasarkan uraian-penjelasan-penjelasan di atas kiranya 

jelas bagaimana orang tua berperan dalam mengemban 

Pendidikan Agama Hindu dalam keluarga, karena disamping dia 

harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga dituntut 



untuk melaksanakan kewajiban dalam menterapkan, 

memberikan, mewariskan ajaran-ajaran agama dalam keluarga. 

  



BAB IV  

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari  pembahasan  pada  bab-bab   sebelumnya   dapat   

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Dalam  mewujudkan  pembangunan  manusia  pada  aspek  

rokhaniah/ spiritual    pendidikan    agama    memegang    peranan    

penting    untuk membentuk menusia berbudi luhur. 

2) Pendidikan agama merupakan penerang hati manusia dalam 

mencapai keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rokhani. 

3) Orang tua sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas 

keluarganya dan berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmaniah 

dan juga menanam dan menterapkan ajaran agama dalam 

keleuarga. 

4) Sarira Samskara merupakan landasan yang digunakan oleh orang 

tua dalam mengembangkan pendidikan agama anak, karena 

dengan Sarira Samskara anak akan terlibat atau mengalami 

langsung dan bertujuan untuk penyucian angga sarira anak. 

5) Orang tua sangat berperanan dalam mengemban pendidikan 

agama Hindu dalam keluarga karena disamping memenuhi 

kebutuhan jasmaniah orang tua juga berkewajiban: 

 



a. Memberi pengetahuan mengenai Brhaman (Tuhan). 

b. Mendidik anak agar tahu ajaran agama dan pelaksanaannya. 

c. Memberikan Jiwa Dhana. 

d. Membina,  mengasuh,  menuntun anak agar bersikap  susila 

dan mampu berdiri sendiri. 

6) Cara yang dilakukan oleh orang tua dalam menanamkan ajaran 

agama Hindu dalam keluarga adalah dengan Shrawana, Manana, 

dan Kirtana. 

 

2. Saran-saran 

1. Mengingat begitu besarnya peranan  orang tua dalam 

pembentukan mental spiritual anak, kepada orang tua diharapkan 

mampu mengatur waktu agar dapat melaksanakan kewajiban 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik yang bersifat material 

amupun spiritual. 

2. Karena pendidikan dalam keluarga besar sekali pengaruhnya 

terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak,  

maka orang tua hendaknya  selalu  berusaha  mengisi  diri  dengan  

ilmu  pengetahuan khususnya ajaran-ajaran agama sehingga 

dapat dijadikan suri tauladan dan bijaksana dalam mendidik anak. 
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