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Lampiran I 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Terjemah 

No Halaman BAB Terjemah 

1 3 I 

Artinya: Hadis dari 

Muhammad ibn Musanna, 

berkata hadis dari Abdul 

Wahhab berkata Ayyub 

dari Abi Qilabah berkata 

hadis dari Malik. Kami 

mendatangi Rasulullah 

saw. dan kami pemuda 

yang sebaya. Kami tinggal 

bersama beliau selama 

(dua puluh malam) 20 

malam. Rasulullah saw 

adalah seorang yang 

penyayang dan memiliki 

sifat lembut. Ketika beliau 

menduga kami ingin 

pulang dan rindu pada 

keluarga, beliau 

menanyakan tentang 

orang-orang yang kami 

tinggalkan dan kami 

memberitahukannya. 

Beliau bersabda; 

kembalilah bersama 

keluargamu dan tinggallah 

bersama mereka, ajarilah 

mereka dan suruhlah 

mereka. Beliau 

menyebutkan hal-hal yang 

saya hapal dan yang saya 

tidak hapal. Dan salatlah 

sebagaimana kalian 

melihat aku salat. (al-

Bukhari, I: 226). 
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2 18 II 

Maka keduanya berjalan 

hingga tatkala keduanya 

sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka minta 

dijamu kepada penduduk 

negeri itu, tetapi penduduk 

negeri itu tidak mau 

menjamu mereka, 

kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri 

itu dinding rumah yang 

hampir roboh, maka 

Khidhr menegakkan 

dinding itu. Musa berkata: 

"Jikalau kamu mau, 

niscaya kamu mengambil 

upah untuk itu" 

 

3 22 II 

Mereka bertanya 

kepadamu tentang bulan 

sabit. Katakanlah: "Bulan 

sabit itu adalah tanda-

tanda waktu bagi manusia 

dan (bagi ibadat) haji; Dan 

bukanlah kebajikan 

memasuki rumah-rumah 

dari belakangnya, akan 

tetapi kebajikan itu ialah 

kebajikan orang yang 

bertakwa. Dan masuklah 

ke rumah-rumah itu dari 

pintu-pintunya; dan 

bertakwalah kepada Allah 

agar kamu beruntung 
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Lampiran II 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

Nama Sekolah  : MTs Al-Falah Putera Banjarbaru 

Hari/tanggal wawancara : Selasa, 25 Agustus 2020 

Tempat   : Kantor Guru MTs Al-Falah Putera Banjarbaru 

A. Pertanyaan 

1. Pada saat pembelajaran fiqih, bagaimana penerapan metode demonstrasi? 

2. Materi-materi apa saja yang menggunakan metode demonstrasi? 

3. Seberapa sering guru menggunakan metode demonstrasi? 

4. Bagaimanakah pola penerapan metode demonstrasi? 

(perorangan/perkelompok) 

5. Apakah guru menggunakan media pada saat menggunakan metode 

demonstrasi? 

6. Media apa saja yang digunakan pada saat menggunakan metode 

demonstrasi? 

7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media 

dalam pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi? 

8. Bagaimana guru melakukan evaluasi setelah menggunakan metode 

demonstrasi? 

9. Apa saja bentuk evaluasi yang digunakan? 

10. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dengan 

memanfaatkan media pada saat menggunakan metode demonstrasi? 
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11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menggunakan metode 

demonstrasi? 

12. Bagaimana dengan penerapan metode tanya jawab? 

13. Materi-materi apa saja yang menggunakan metode tanya jawab? 

14. Seberapa sering guru menggunakan metode tanya jawab? 

15. Apakah banyak siswa yang mencoba bertanya dan menjawab pada saat 

menggunakan metode tanya jawab? 

16. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh guru pada saat 

menggunakan metode tanya jawab? 

17. Bagaimana guru melakukan evaluasi setelah menggunakan metode tanya 

jawab? 

18. Apa saja bentuk evaluasi yang digunakan? 

19. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode 

tanya jawab? 

 

B. Jawaban 

1. Ya ada juga penerapan metode demonstrasi ini kepada siswa semuanya 

kelas VII. Metode demonstrasi ini kan dibidang fiqih ini ada pak-pak 

tertentu saja lah, seperti berwudhu, tayamum umpamanya. Ya dengan 

metode demonstrasi ini siswa itu lebih dominan untuk memperhatikan, 

bahkan lebih ingat dalam mengikuti pelajaran dengan adanya metode 

demonstrasi tadi. 
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2. Materinya dalam bab thaharah, kemudian bab sholat yang digunakan 

metode demonstrasi, kemudian bab tayamum, kemudian memandikan 

jenazah, nah itu metode demonstrasi juga, dan sholat qasar dan macamnya, 

dan shalat dalam keadaan darurat. 

3. Dalam seminggu itu ya paling dua kali, ada saja, artinya sesuai bab yang 

kita pelajari aja. 

4. Penerapan metode demonstrasinya ada yang perorangan ada yang 

perkelompok, yang perkelompok ini jarang hitungannya, ya seminggu itu 

ada aja sekali-kali. Perorangan ini juga tidak habis semuanya. 

5. Media ini kan, ada juga menggunakan debu atau tanah pas tayammum, 

kalo ini (wudhu) di praktekkan ke pewudhuan, kemudian menggunakan 

jika di kelas praktek sholat saja, jika wuhdu dibawa ke pewudhuan saja. 

6. Media air, debu, kemudian sajadah, kan ada juga tuh kalonya sembahyang, 

kemudian istinja digunakan batu atau sesuatu yang kasat lah. 

7. Langkah yang pertama memberikan pengarahan ai dulu lah, memberikan 

pengarahan dulu, hanyar kemudian materinya itukan mbah kita arahkan ini 

ini ini sesuai dengan materi, memberikan pengarahan sesuai dengan 

materi, kemudian baru di demonstrasikan oleh murid. Kalo ada anak anak 

yang tersalah ya kita luruskan saja lah sesuai dengan metode yang kita 

lakukan. 

8. Nah kita disini dalam melakukan evaluasi yakalo, jadi ada jua kita lihat 

evaluasinya bahwa siswa itu ada yang masih belum terlalu paham 

melakukannya, ada jua yang setengah paham, ada jua yang mengerti sesuai 
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dengan IQ nya yakalo lah, pemahaman inya masing-masing, jadi bisa 

dievaluasi barangkali umpamanya metode ini kurang berhasil, kita 

evaluasi, barangkali dengan metode yang lain sesuai dengan materinya. 

9. Jika siswa itu ada kesalahan dalam demonstrasi maka kita sebagai guru 

kita memberikan arahan bimbingan yang bujurnya kayaini kayaini supaya 

dia bisa mengikuti dengan baik sesama kawan supaya mengikuti dengan 

baik, barangkali itu evaluasi yang digunakan. 

10. Jadi setiap siswa itu kalo memang untuk perorangan kita suruh membawa, 

mengaktifkannya, kalo disuruh membawa berataan kan ada supaya aktif, 

membawa medianya, kalonya perkelompok itu satu aja lah, satu kelompok 

satu, dua, seikung kalo yang meanui. 

11. Faktor pendukung ini asa kadada pang khusus untuk pak fiqih ini, faktor 

pendukung paligan gambar tadi pang ada, pas ajapang. Untuk penghambat 

ini asanya berjalan dengan lancer aja pang kayaitu nah, kadada jua yang 

menghambatnya. 

12. Tanya jawab ini memang sulit kita untuk meninggalkan yakalo, pasti ada 

tanya jawab, jadi kita menerapkan tanya jawab ini dengan baik aja. Yang 

pertama gurunya menanyai dulu, atau bisa jua kita lontarkan siapa yang 

mau bertanya, ada jua toh namaya timbal balik antara siswa dengan guru. 

13. Materi yang menyangkut tentang bersuci lah, tentan sholat, itukan banyak 

disitu, ada rukun sembahyang, rukun wudhu, apa-apa yakalo, kemudian 

tentang kifayah, sholat fardhu kifayah, setiap pak insyaAllah kawa 
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memakai metode ini, hampir setiap bab toh, ada aja pertanyaan tu, baik 

guru atau murid. 

14. Sering inini, kadang-kadang mengejar waktu yakalo, kadang kada sempat 

kita tanya jawab itu, soalnya waktunya setumat, jadi beberapa kali dalam 

seminggu, jadi jika tanya jawab terus materi kita kada jalan, tagana inya, 

ya beberapa kali dalam seminggu aja to lah. 

15. Ya bertanya ada banyak jua, yang menjawab itu banyak jua, tapi kadang-

kadang kada pas jua, antara fifty-fifty jua pang, cuma kadang yang 

menjawab itu banyak yang kada kita hendaki. 

16. Langkah-langkahnya ini yang kita pakai ini yang sudah dipelajari, yang 

pertama kita laksanakan pre-test dahulu kemudian hari-hari berikutnya 

umpamanya kan atau hari ini jua baru post-test tu ada. Artinya pelajaran 

hari ini kan kita kembalikan, kita ulangi Kembali, jadi ada pre-test nya ada 

post-test nya. 

17. Setelah kita mengadakan metode tanya jawab tadi, kita evaluasi ternyata 

yang bertanya banyak, yang menjawab ini evaluasi ini lebih sedikit lah 

jawaban itu yang pas, jadi yang banyak itu melakukan evaluasi itu adalah 

santri siswa yang menjawab kurang tepat lah evaluasinya. 

18. Tahapan-tahapannya kita lihat antara yang menjawab itu kita lihati dulu, 

kita evaluasi yang menjawab tadi, ya 50% lah, jadi ya kita tanya dulu lah. 

19. Faktor pendukungnya yang pertama buku panduan, kemudian buku LKS. 

Penghambatnya ini diantranya siswanya itu kada betaken kada bertanya, 

artinya kita kada tahu artinya inya paham atau kada.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Kepala Madrasah 

Nama Sekolah  : MTs Al-Falah Putera Banjarbaru 

Hari/tanggal wawancara : Senin, 31 Agustus 2020 

Tempat   : Kantor Kepala Madrasah MTs Al-Falah Putera 

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan MTs Al-Falah Putera? 

2. Apa visi misi dan tujuan MTs Al-Falah Putera? 

3. Upaya apa yang dilakukan madrasah dalam mengembangkan potensi 

siswa? 

4. Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa MTs Al-Falah Putera? 

5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana MTs Al-Falah Putera? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Siswa 

 

Pertanyaan panduan wawancara untuk siswa MTs Al-Falah Putera: 

1. Nama: 

2. Apakah dalam pembelajaran fiqih guru selalu menggunakan metode? 

3. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran fiqih menggunakan 

metode? 

4. Apa saja metode yang pernah digunakan guru? 

5. Apakah kamu ikut aktif dalam menggunakan metode demonstrasi? 

6. Apakah kamu ikut aktif dalam menggunakan metode tanya jawab? 

7. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dan tanya jawab? 

8. Kesulitan apa yang kamu temui pada saat menggunakan metode 

demonstrasi dan tanya jawab? 

9. Setelah menggunakan metode demonstrasi apakah kalian lebih memahami 

pelajaran atau mengalami kesulitan? 

10. Setelah menggunakan metode tanya jawab apakah kalian lebih memahami 

pelajaran atau mengalami kesulitan? 
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Lampiran III 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Nama Sekolah   : MTs Al-Falah Putera Banjarbaru 

2. Nama Guru   : Rahmadi, S.Pd.I 

3. Hari/ tanggal   : - Sabtu, 5 September 2020 

       - Senin, 7 September 2020 

       - Sabtu, 12 September 2020 

       - Senin, 14 September 2020 

4. Waktu    : 14.20-15.30 

5. Pokok bahasan   : Thaharah 

6. Sub pokok bahasan  : Wudhu dan Tayammum 

7. Metode    : Demonstrasi dan Tanya Jawab 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1 

Persiapan    

a. Guru membuat RPP √   

b. Guru memilih metode yang 

tepat 
√   

c. Guru menyiapkan media √   

2 

Penyajian    

a. Guru menyampaikan tujuan √   

b. Guru menggunakan metode 

demonstrasi 
√   

c. Guru menggunakan metode 

tanya jawab 
√   

d. Guru terampil menggunakan 

metode 
√   

e. Siswa berpartisifasi aktif √   

3 
Tindak Lanjut    

a. Siswa memperoleh √   
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pengalaman nyata 

b. Timbal balik √   

c. Guru menjajaki tujuan √   

d. Evaluasi √   

4 Penggunaan Metode    

 a. Sesuai dengan tujuan √   

 b. Relevan dengan materi √   

 c. Mudah dipahami oleh siswa √   

 d. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
√   

 e. Pendukung penggunaan 

metode demonstrasi 
√   

 f. Pendukung penggunaan 

metode tanya jawab 
√   

 g. Penghambat penggunaan 

metode demonstrasi 
√   

 h. Penghambat penggunaan 

metode tanya jawab  √ 

Tidak ada 

penghambat dalam 

pembelajaran 
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Lampiran IV 

Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran V 

Blanko Berita Acara Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran VI 

Surat Izin Riset 
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Lampiran VII 

Foto Dokumentasi 
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Lampiran VIII 

Riwayat Hidup Penulis 

 

1. Nama Lengkap  : Nija Azhar 

2. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 23 November 1997 

3. Agama   : Islam 

4. Kebangsaan  : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat   : Jl. Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok 

C. 43 RT. 014 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang Kota 

Banjarbaru 

7. Pendidikan  : 

a. TK Swadaya Landasan Ulin 

b. SDN Sei Besar 8 Banjarbaru 

c. MTs Al-Falah Putera Banjarbaru 

d. MA Al-Falah Putera Banjarbaru 

8. Pekerjaan   : Guru TPA Raudhatul Falah Landasan Ulin 

9. Orang Tua  : 

Ayah 

a. Nama   : H. Himni, S.H.I 

b. Pekerjaan  : PNS 

c. Alamat  : Jl. Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok 

C. 43 RT. 014 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang 

Kota Banjarbaru 

Ibu 

a. Nama   : Hj. Murjanah 

b. Pekerjaan  : Guru PIAUD 

c. Alamat  : Jl. Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok 

C. 43 RT. 014 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang 

Kota Banjarbaru 

10. Jumlah Saudara  : Anak kesatu dari tiga bersaudara 

 

 

Banjarbaru, 24 Desember 2020 

 

 

 

 

Nija Azhar 

1601210627 


