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Lampiran I Daftar Terjemah 

No. Kutipan Halaman Terjemah 

1 QS. Ar-Rahman ayat 33 2 Wahai golongan jin dan 

manusia! Jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka 

tembuslah. Kamu tidak akan 

mampu menembusnya kecuali 

dengan kekuatan (dari Allah). 

2 QS. Al-Imran ayat 97 18 Disana terdapat tanda-tanda 

yang jelas, (diantaranya) 

maqam Ibrahim. Barangsiapa 

memasukinya (Baitullah) 

amanlah dia. Dan (diantara) 

kewajiban manusia terhadap 

Allah adalah melaksanakan 

ibadah haji ke Baitullah, yaitu 

bagi orang-orang yang 

mampu mengadakan 

perjalanan ke sana. 

Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban) haji, maka 

ketahuilah bahwa Allah Maha 
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Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari seluruh alam. 

3 QS. Al-Baqarah ayat 196 21, 23, 24, 

26 

Dan sempurnakanlah ibadah 

haji dan umrah karena Allah. 

Tetapi jika kamu terkepung 

(oleh musuh), maka 

(sembelihlah) hadyu yang 

mudah didapat, dan jangan 

kamu mencukur kepalamu, 

sebelum hadyu sampai di 

tempat penyembelihannya. 

Jika ada diantara kamu yang 

sakit atau ada gangguan 

dikepalanya (lalu dia 

bercukur), mak dia wajib ber-

fidyah, yaitu berpuasa, 

bersedekah atau berkurban. 

Apabila kamu dalam keadaan 

aman, mak barangsiapa 

mengerjakan umrah sebelum 

haji, dia (wajib) berpuasa tiga 

hari dalam (musim) haji dan 

tujuh (hari) setelah kamu 
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kembali. Itu seluruhnya 

sepuluh (hari). Demikian itu, 

bagi orang yang keluarganya 

tidak ada (tinggal) disekitar 

Masjidilharam.. bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah sangat keras 

hukuman-Nya. 

4 QS. Al-Maidah ayat 95 24 Wahai orang-orang yang 

beriman! Janganlah kamu 

membunuh hewan buruan, 

ketika kamu sedang ihram 

(haji atau umrah). 

Barangsiapa diantara kamu 

membunuhnya dengan 

sengaja, mak dendanya ialah 

mengganti dengan hewan 

ternak yang sepadan dengan 

buruan yang dibunuhnya, 

menurut putusan dua orang 

yang adil diantara kamu 

sebagai hadyu yang dibawa ke 

Kakbah, atau kafarat 
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(membayar tebusan dengan) 

memberi makan kepada 

orang-orang miskin, atau 

berpuasa, seimbang dengan 

maknan yang dikeluarkan itu, 

agar dia merasakan akibat 

buruk dari perbuatannya. 

Allah telah memaafkan apa 

yang telah lalu. Dan 

barangsiapa kembali 

mengerjakannya, niscaya 

Allah akan menyiksanya. Dan 

Allah Maha Perkasa, memiliki 

(kekuatan untuk) menyiksa. 
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Lampiran II Pedoman Wawancara 

Wawancara Guru Fikih Kelas V MIN 8 HST 

1. Berapa lama bapak menjadi guru mata pelajaran fikih di MIN 8 HST? 

2. Bagaimana pemahaman bapak dalam materi haji dan umrah? 

3. Apakah bapak pernah melaksanakan haji ataupun umrah? 

4. Apakah bapak mengajar materi haji dan umrah menggunakan beragam 

strategi? 

5. Media apa yang bapak gunakan saat mengajar materi haji dan umrah? 

6. Bagaimana menurut bapak pemahaman siswa tentang materi haji dan 

umrah? 

7. Apa saja yang menjadi kriteria penilaian yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran materi haji dan umrah? 

8. Menurut bapak apakah ada kendala pada pembelajaran fikih materi haji 

dan umrah? 

9. Pernahkan siswa mengutarakan keluhan saat proses pembelajaran fikih 

materi haji dan umrah? Jika iya, seperti apa? 

10. Apakah siswa nampak aktif dalam mengikuti kegiatan proses 

pembelajaran fikih materi haji dan umrah? 

11. Pada masa pandemi covid-19, bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih 

materi haji dan umrah di MIN 8 HST? 

12. Bagaimanakah pembelajaran fikih materi haji dan umah umumnya, 

sebelum masa pandemi covid-19? 
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13. Seiring pembelajaran fikih, apakah bapak sering memberi 

pertanyaan/tugas kepada siswa? 

14. Menggunakan pembelajaran daring, apakah para siswa memiliki fasilitas 

yang sesuai? 

15. Jika ada beberapa siswa yang tidak tersedia fasilitas sesuai pembelajaran 

daring, bagaimana tindakan bapak terhadap siswa tersebut? 

 

Lampiran III Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fikih Kelas V 

MIN 8 HST 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 
Berapa lama menjadi guru mata pelajaran fikih 

di MIN 8 HST? 

Kurang lebih 2 tahun 

2 

Bagaimana pemahaman bapak dalam materi 

haji dan umrah? 

Bagus, secara pribadi 

mengajar materi haji 

dan umrah jadi motivasi 

bagi diri sendiri. 

3 
Apakah bapak pernah melaksanakan haji 

ataupun umrah? 

Belum pernah 

4 

Apakah bapak mengajar materi haji dan umrah 

menggunakan beragam strategi? 

Menggunakan strategi 

yang sesuai seperti 

demonstrasi maupun 

praktik langsung 

5 

Media apa yang bapak gunakan saat mengajar 

materi haji dan umrah? 

Karikatur kakbah, kain 

ihram, dan media lain 

yang mendukung 

6 Bagaimana menurut bapak pemahaman siswa Baik, siswa sangat 
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tentang materi haji dan umrah? antusias dalam praktik 

haji secara langsung 

7 

Apa saja yang menjadi kriteria penilaian yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran 

materi haji dan umrah? 

Kaidah keislaman 

karena termasuk dalam 

rukun Islam ke lima 

8 
Menurut bapak apakah ada kendala pada 

pembelajaran fikih materi haji dan umrah? 

Pasti ada 

9 

Pernahkah siswa mengutarakan keluhan saat 

proses pembelajaran fikih materi haji dan 

umrah? Jika iya, seperti apa? 

Pernah siswa mengeluh 

saat praktik haji dan 

umrah dilaksanakan. 

Seperti pemasangan 

kain ihram. 

10 

Apakah siswa Nampak aktif dalam mengikuti 

kegiatan proses pembelajaran fikih materi haji 

dan umrah? 

Siswa sangat aktif 

11 

Pada masa pandemi covid-19, bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji dan 

umrah di MIN 8 HST? 

Dilaksanakan secara 

daring 

12 

Bagaimanakah pembelajaran fikih materi haji 

dan umrah umumnya, sebelum masa pandemi 

covid-19? 

Pembelajaran fikih 

berjalan dengan efektif 

13 

Seiring pembelajaran fikih, apakah bapak 

sering memberi pertanyaan/tugas kepada 

siswa? 

Pasti memberikan 

pertanyaan 

14 

Menggunakan pembelajaran daring, apakah 

para siswa memiliki fasilitas yang sesuai? 

Siswa memiliki fasilitas 

yang sesuai, namun 

hanya ada 1 atau 2 

orang yang tidak 

memiliki fasilitas 

mendukung 
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15 

Jika ada beberapa siswa yang tidak tersedia 

fasilitas sesuai pembelajaran daring, 

bagaimana tindakan bapak terhadap siswa 

tersebut? 

Pembelajaran diadakan 

secara luring (luar 

jaringan) 
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Lampiran IV Soal Fikih Materi Haji dan Umrah Kelas V 
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Lampiran V Hasil Dokumentasi 

a. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fikih Kelas V MIN 8 HST 
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b. Keadaan Sekolah MIN 8 HST 

 

 



95 
 

 

 

 

c. Wawancara dengan siswa MIN 8 HST lewat WA 
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Lampiran VI Surat-surat 

Sidang PGMI Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing 
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Surat telah Melaksanakan Seminar Proposal 
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Catatan Seminar Proposal 
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Surat Perubahan Judul 
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Surat Permohonan Riset 
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Surat Riset Penelitian 
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Surat Izin Penelitian di MIN 8 HST 
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Surat Selesai Penelitian 
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Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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