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LAMPIRAN

LAMPIRAN I
DAFTAR TERJEMAH
No. Halaman

Bab

1.

1

1

Terjemah
padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di
antaranya)

maqam

Ibrahim.

Barangsiapa

memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan

ke

Baitullah[216].

Barangsiapa

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya
Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam. (Q.S Ali-Imran: 97)

2.

24

dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena
Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh
atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang
mudah

didapat,

dan

jangan

kamu

mencukur

kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat
penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit
atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),
Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa
atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah
(merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan
haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah
didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang
korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga
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hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila
kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari)
yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar
fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak
berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang
bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat
keras siksaan-Nya. (Q.S Al-Baqarah: 196)
3

28

2

1. Kemudian,

hendaklah

mereka

menghilangkan

kotoran yang ada pada badan mereka dan
hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar
mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan
melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu
(Baitullah). (QS. al-Hajj :29).
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LAMPIRAN II

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
IDENTITAS

Kelas/ Semester: VIII/Genap Mata Pelajaran: Fiqih
Alokasi Waktu: 2 x 40 menit Materi
: Haji
Guru

: Lalu Suaeb,

S.Pd

TUJUAN

PROSES
PEMBELAJARAN

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi,
mengolah
informasi
dan
mengkomunikasikan hasil mengolah informasi :
- Peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin
tahu dan tanggung jawab
- Peserta didik mampu memahami Haji
- Peserta didik mampu menjelaskan syarat wajib haji,
rukun, wajib dan sunnah haji, larangan ibadah haji
serta tatacara pelaksanaan ibadah haji.
Pendahuluan
: Melalui media papan tulis dan
spidol
 Guru mengucapkan salam dan
memeriksa kehadiran peserta didik.
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
 Memberikan
pertanyaan
seputar
pelajaran yang lalu dan materi ibadah
haji .
 Memberikan informasi tentang tujuan
dan manfaat mempelajari seputar
ibadah haji dantatacaranya.
Kegiatan Inti :
 Dengan








menggunakan
metode
ceramah dan demosntrasi, guru
menyampaikan materi pembelajaran
kepada peserta didik.
Siswa membaca literatur/referensi
tentang ibadah haji.
Peserta
didik
menyimak
dan
mendengarkan
materi
yang
disampaikan oleh guru tentang materi
haji.
Siswa mengamati demonstrasi siswa
lain tentang
ibadah haji dan
tatacaranya
Peserta didik
memahami tentang
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materi yang telah diberikan.
Penutup

:
 Peserta didik menyimpulkan materi

yang telah dipelajari.
 Guru mengadakan evaluasi dengan
bertanya jawab.
 Guru memberikan tugas mandiri
 Menutup pelajaran dengan berdoa dan
salam.

PENILAIAN

Rasa Ingin Tahu : Melalui pengamatan pada proses
pembelajaran
Tanggung Jawab : Melalui pengamatan pada proses
dan hasil dari pembelajaran.
Pengetahuan dan : Melalui diskusi, tanya jawab, dan
Keterampilan
lembar tugas yang diberikan guru
pada proses pembelajaran dan
penugasan.
Manunggal,

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Titi Sumiati, S.Pd

Lalu Suaeb, S.Pd
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LAMPIRAN III
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
A. Pedoman Observasi
1. Melihat dan mengamati secara langsung lokasi penelitian
2. Mengamati keadaan gedung madrasah dan fasilitas yang dimiliki
madrasah
3. Mengamati secara langsung proses pembelajaran fiqih, meliputi alatalat/media yang berkenaan dengan metode demonstrasi untuk mata
pelajaran Fiqih

B. Pedoman wawancara
Wawancara dengan kepala Sekolah
1. Bagaimana latar belakang berdirinya MTs Al-Istiqamah?
2. Apa visi dan misi MTs Al-Istiqamah?
3. Berapa banyak guru serta tenaga kependidikan yang ada di MTs AlIstiqamah?
4. Apa saja sarana dan prasana yang ada di MTs Al-Istiqamah?
Wawancara dengan guru mata pelajaran
1. Bagaimanakah bapak mempersiapkan penerapan metode demonstrasi?
2. Bagaimana langkah-langkah serta persiapan bapak untuk menerapkan
metode demonstrasi?
3. Menurut bapak, bagaimanakah peran metode dalam pembelajaran?
4. Bagaimana minat siswa dalam proses belajar mengajar mengunakan
metode demonstrasi?
5. Bagaimana cara bapak memberikan semangat kepada siswa?
6. Apakah bapak akan menerapkan metode demonstrasi di tahun-tahun
mendatang?
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Wawancara dengan siswa
1. Menurut Anda, apakah metode demonstrasi menbantu anda dalam
pembelajaran fiqih di kelas?
2. Apakah metode demonstrasi cocok dalam pembelajaran fiqih?
3. Bagaimana minat anda dalam pembelajaran fiqih ini dengan metode
demonstrasi?
4. Bagaimana kesan kalian ketika diminta mendemonstrasikan pelajaran di
dalam kelas?

C. Pedoman Dokumentasi
1. Dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian
2. Dokumen tentang sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiah Al-Istiqamah
3. Dokumen tentang keadaan pengajar, dan siswa di Madrasah Tsanawiah
Al-Istiqamah
4. Dokumen tentang fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Madrasah
Tsanawiah Al-Istiqamah
5. Dokumen yang berkaitan dengan metode demonstrasi untuk mata
pelajaran fiqih yang digunakan oleh guru.
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LAMPIRAN IV
FOTO DOKUMENTASI
2. Wawancara dengan kepala madrsah dan guru fiqih

3. Gedung Madrasah
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4. Proses belajar mengajar
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LAMPIRAN V
SURAT RISET
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95
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LAMPIRAN VI
BUKTI TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR
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LAMPIRAN VII
BUKTI TELAH MELAKSANAKAN KOMPREHENSIF
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LAMPIRAN VIII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Lengkap
Tempat dan tanggal lahir
Agama
Kebangsaan
Status Perkawinan
Alamat

: Desi Fitriani
: Manunggal, 24 Desember 2000
: Islam
: Indonesia
: Belum Kawin
: Jl. Transmigrasi KM.13, Desa Manunggal RT.09,
Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan.
7. Pendidikan
:
a. TK Mawar Indah
Tahun 2005-2006
b. SD Negeri 2 Manunggal
Tahun 2006-2012
c. SMP Negeri 1 Karang Bintang
Tahun 2012-2015
d. SMA Negeri 1 Simpang Empat
Tahun 2015-2018
8. Organisasi
: LDK Nurul Fata
9. Orang Tua
a. Ayah
Nama
: Lasa Abidin
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jl. Transmigrasi KM.13, Desa Manunggal RT.09,
Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan.
b. Ibu
Nama
: Watini
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Alamat
: Jl. Transmigrasi KM.13, Desa Manunggal RT.09,
Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan.
10. Jumlah Saudara
:2

Banjarmasin, 07 Febuari 2022

penyusun

