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Lampiran I  : DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Hal Bab Terjemah 

 1. 2 I Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang 

beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam masjid”, maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: 

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q. S. Al-Mujadalah [ ]: 11). 

 2. 25 III Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa 

yang memilki kemampuan, tetapi tidak 

berkurban, maka janganlah dia mendekati 

tempat shalat kamu.” (H.R. Ahmad). 

 3. 25 III Firman Allah SWT: “Sesungguhnya kami 

telah memberikan kepadamu nikat yang 

banyak. Maka dirikanlah shalat karena 

Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya 

orang-orang yang membenci kamu dialah 

yang terputus”. (Q.S. Al-Kautsar [108]: 1-3). 

4. 26 III Barra‟ bin Azib r.a berkata:“Ada empat 

hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: 

buta matanya yang  jelas butanya, sakit yang 

jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya 

ketika berjalan dan hewan yang sangat kurus 

seperti tidak memiliki sumsum.” (H.R. An-

Nasa‟i). 

5. 27 III Dari Barra‟ bin Azib r.a berkata: Rasulullah 

SAW, berkhutbah kepada kami pada hari raya 

kurban setelah shalat, beliau bersabda: 

“Barang siapa yang shalat seumpama kami 
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shalat dan menyembelih seumpama kami 

menyembelih (yaitu setelah shalat), maka 

sungguh ia telah benar dan barang siapa 

menyembelih sebelum shalat maka itu daging 

kambing biasa (bukan kurban).” (H.R. Al-

Bukhari). 

 6. 27 III Dari Jubair bin Mu‟im r.a bahwasanya 

Rasulullah SAW, bersabda: “Setiap hari 

tasyrik adalah waktu untuk menyembelih 

hewan kurban.” (H.R. Al-Bukhari). 

 7. 27 III Dari Abdullah bin Umar r. a Rasulullah SAW, 

bersabda: menyembelih kurban di tempat 

pelaksanaan shalat idul adha.” (H.R. Al-

Bukhari). 

 8. 27 III Dari Anas r.a beliau berkata: “Rasulullah 

Saw. berkurban dengan dua ekor kambing 

yang putih dan bertanduk, beliau 

menyembelih dengan tangannya sendiri 

dengan membaca basmallah dan takbir serta 

meletakkan kakinya pada leher kambing 

tersebut.” (H.R. Al-Bukhari). 

9. 28 III Dari Ummu Salamah r.a bahwasanya 

Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila telah 

masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 

salah seorang kalian hendak berkurban, maka 

janganlah dia mengambil rambut dan kukunya 

sedikitpun hibgga dia menyembelih 

kurbannya. (H.R. Muslim). 

10. 28 III Firman Allah SWT: “Agar mereka 

menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka 

dan agar mereka menyebut nama Allah pada 

beberapa hari yang telah ditentukan atas 

rezeki yang diberikan kepada mereka berupa 

hewan ternak. Maka, makanlah sebagian 

daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah 

untuk dimakan orang-orang yang sengsara 
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lagi fakir”. (Q.S. Al-Hajj [22]: 28.) 

11. 28 III Dari Ali r.a ia berkata: Rasulullah SAW, 

bersabda: “Memerintahkan untuk mengurusi 

unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan 

daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ada 

pada punggung unta untuk melindungi dari 

dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari 

hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. 

Beliau bersabda, kami akan memberi upah 

kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. 

(H.R. Muslim). 

 



69 

 

 

 

Lampiran II  : PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Apa latar belakang pendidikan bapak?  

2. Bagaimana sejarah berdirinya MTs Darul Ilmi Banjarbaru? 

3. Sejak berdirinya sekolah ini, sudah berapa kali pergantian Kepala Sekolah? 

4. Kapan bapak mulai bertugas menjadi Kepala Sekolah? 

5. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah MTs Darul ilmi Banjarbaru? 

B. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih  

1. Apa latar belakang pendidikan bapak? 

2. Sudah berapa lama bapak mengajar di sekolah ini? 

3. Apakah dalam setiap mengajar bapak selalu membuat RPP dan silabus 

sebelum mengajar fiqih? 

4. Berapa kali dalam seminggu bapak mengajar fiqih?  

5. Apa saja buku pegangan bapak saat mengajar fiqih? 

6. Berapa nilai KKM pada mata pelajaran fiqih? 

7. Bagaimana penerapan pembelajaran fiqih di kelas IX di MTs Darul Ilmi 

Banjarbaru? 

8. Apakah bapak selalu menyiapkan metode sebelum mengajar fiqih? 

9. Metode pembelajaran apa saja yang sebelumnya sudah pernah digunakan 

dalam pembelajaran fiqih? 

10. Apakah ada kendala ketika bapak menerapkan metode pembelajaran?   
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11. Apakah ada siswa yang masih kesulitan dalam memahami mata pelajaran 

fiqih? Lalu, dimana letak kesulitannya tersebut? dan bagaimana cara bapak 

untuk mengatasinya? 

C. Wawancara dengan Siswa 

1. Bagaimana pendapat kamu terhadap penggunaan metode simulasi? 

2. Apakah kamu memperoleh manfaat dari penggunaan metode simulasi? 

3. Apakah ada hambatan pada saat pelaksanaan metode simulasi? 

D. Wawancara dengan Staf Tata Usaha 

1. Apa saja Visi dan Misi MTs Darul Ilmi Banjarbaru? 

2. Apa saja fasilitas yang dimiliki di MTs Darul Ilmi Banjarbaru? 

3. Berapa jumlah ruangan kelas yang ada? 

4. Berapa jumlah tenaga pengajar di MTs Darul Ilmi Banjarbaru? 

5. Berapa jumlah tenaga administrasi, staf tata usaha dan karyawan yang ada 

di MTs Darul Ilmi Banjarbaru?  

E. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah berdirinya MTs Darul Ilmi Banjarbaru 

2. Visi dan misi MTs Darul Ilmi Banjarbaru 

3. Jumlah tenaga pengajar di MTs Darul Ilmi Banjarbaru 

4. Jumlah tenaga administrasi, staf tata usaha dan karyawan 

5. Data kelas dan siswa 

6. Data RPP  
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Lampiran III : SOAL POST TEST  
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Lampiran IV  : DATA RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan :  MTS  

Mata Pelajaran  :  Fikih 

Satuan Pendidikan      : MTs 

Kelas / Semester :  IX (Sembilan) / Gasal 

Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terjait fenomena dan 

kejadian tampak mata.  

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  

B. Kompetensi Dasar 

1.1. Menghayati tentang konsep ibadah kurban, dasar hukum kurban dan 

ketentuan hukum kurban 

2.1. Memahami konsep ibadah kurban, dasar hukum kurban dan ketentuan 

hukum kurban 
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3.1. Menganalisis konsep ibadah kurban, dasar hukum kurban dan ketentuan 

hukum kurban 

4.1. Menyajikan konsep ibadah kurban, dasar hukum kurban dan ketentuan 

hukum kurban 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menjelaskan pengertian ibadah kurban  

2. Menyebutkan dasar hukum kurban  

3. Menjelaskan ketentuan hukum ibadah kurban  

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki 

kompetensi berikut: 

1. Menjelaskan pengertian ibadah kurban dengan baik dan benar 

2. Menyebutkan dasar hukum kurban dengan baik dan benar  

3. Menjelaskan ketentuan hukum ibadah kurban dengan baik dan benar 

E. Materi Pembelajaran 

Ibadah Kurban 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran   :  Ceramah, Tanya jawab dan Penugasan 

2. Media Pembelajaran     :  Buku Fikih kelas IX, papan tulis dan spidol 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap Perincian Kegiatan 

Pendahuluan  Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

 Guru dan peserta didik membaca do‟a secara 

bersama-sama 

 Guru mengabsen kehadiran peserta didik 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Inti  Peserta didik mendengarkan dan mengamati 

penjelasan dari guru tentang pengertian ibadah 

kurban, dasar hukum kurban dan ketentuan hukum 

kurban 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca materi 

yang telah disampaikan oleh guru di buku Fiqih 
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 Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya 

berkaitan dengan materi yang sudah dibahas 

 Peserta didik menanyakan tentang materi yang 

masih kurang dipahami 

 Guru memberikan bentuk evaluasi berupa soal 

latihan  

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan 

Penutup  Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan 

 Guru memberikan penugasan kepada peserta didik 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

hamdalah dan membaca do‟a secara bersama-sama 

 Guru mengucapkan salam 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Tes Tertulis  

Menjawab pertanyaan (pilihan ganda dan uraian) 

2. Pengamatan Sikap  

    Sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran         

Mengetahui,                                                                          Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                      Guru Fiqih 

  

           \\ 

Ahmad Yadi, S. Pd                                                           Sir‟an Taufiq, S. Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan :  MTS  

Mata Pelajaran  :  Fikih 

Satuan Pendidikan      : MTs 

Kelas / Semester :  IX (Sembilan) / Gasal 

Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terjait fenomena dan 

kejadian tampak mata.  

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  

B. Kompetensi Dasar 

1.1. Menghayati tentang waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban, sunah 

dalam menyembelih hewan kurban dan tata cara dalam menyembelih hewan 

kurban 

2.1. Memahami waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban, sunah dalam 

menyembelih hewan kurban dan tata cara dalam menyembelih hewan 

kurban 

3.1. Mempraktikkan tata cara menyembelih hewan kurban 
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4.1. Menyajikan contoh tata cara pelaksanaan hewan kurban 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyebutkan waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban 

2. Menyebutkan sunah dalam menyembelih hewan kurban 

3. Mempraktikkan tata cara dalam menyembelih hewan kurban 

D. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki 

kompetensi berikut: 

1. Menyebutkan waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban dengan baik 

dan benar 

2. Menyebutkan sunah dalam menyembelih hewan kurban dengan baik dan 

benar 

3. Mempraktikkan tata cara dalam menyembelih hewan kurban dengan tepat 

E. Materi Pembelajaran 

 Ibadah Kurban 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

 1. Metode Pembelajaran      :  Ceramah, Tanya jawab dan Demonstrasi 

2. Media Pembelajaran    :  Buku Fikih kelas IX, papan tulis, spidol dan alat 

peraga pendukung 

G.Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Perincian Kegiatan 

Pendahuluan  Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

 Guru dan peserta didik membaca do‟a secara 

bersama-sama 

 Guru mengabsen kehadiran peserta didik 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru melakukan apersepsi 

Inti  Peserta didik mendengarkan dan mengamati 

penjelasan dari guru tentang waktu dan tempat 

penyembelihan hewan kurban, sunah dalam 

menyembelih hewan kurban dan tata cara 

menyembelih hewan kurban 
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 Guru meminta peserta didik untuk membaca materi 

yang telah disampaikan oleh guru di buku Fiqih 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya 

berkaitan dengan materi yang sudah dibahas 

 Peserta didik menanyakan tentang materi yang 

masih kurang dipahami 

 Guru mendemonstrasikan tata cara menyembelih 

hewan kurban  

 Peserta didik memprhatikan dan menyebutkan 

langkah-langkah menyembelih hewan kurban 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mendemonstrasikan tata cara menyembelih hewan 

kurban dengan maju ke depan kelas secara 

bergantian 

Penutup  Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan 

 Guru memberikan penugasan kepada peserta didik  

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

hamdalah dan membaca do‟a secara bersama-sama 

 Guru mengucapkan salam 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Tes Unjuk Kerja  

Mengerjakan tugas, seperti praktik, diskusi, dan mempresentasikannya 

2. Pengamatan Sikap  

    Sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran                          

Mengetahui,                                                                          Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                      Guru Fiqih 

  

           \\ 

Ahmad Yadi, S. Pd                                                           Sir‟an Taufiq, S. Pd 
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Lampiran V : SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran VI : SURAT SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN VII : KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 

 
LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN DAN METODOLOGI 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembiming Konten dan 

Metodologi 

Tanda 

Tangan 

1 26 April 2022 1.) Pada bagian instrumen 

penelitian, munculkan juga 

sintak metode simulasinya. 

 

2 07 Juni 2022 1.) Pada bagian definisi 

operasional, seharusnya jangan 

mengambil kutipan dari buku 

atau tanpa teori, jadi gunakan 

bahasa peneliti.  

2.) Kata mengetahui di bagian 

tujuan penelitian diganti 

menjadi mendeskripsikan.  

3.) Kata penerapan pada bagian 

data pokok diubah menjadi 

kata perencanaan dan 
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ditambahi evaluasi hasil 

belajar metode simulasi. 

3 25 Agustus 

2022 

1.) Sintak dari terapan metode 

simulasi (usahakan yang betul-

betul aplikatif  untuk materi 

tersebut) dan dilihat adalah 

perbedaannya dengan metode 

demonstrasi. 

2.) Dalam memberi soal teks 

siklus 1 dan 2, soalnya tidak 

boleh sama. 
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 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 

 

 
LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA DAN TEKNIS PENULISAN 

 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembiming Bidang 

Bahasa dan Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 13 Oktober 

2022 

1.) Pada halaman judul, bagian 

penulisan diajukan skripsi 

ukuran fontnya 10. 

2.) Di halaman surat pernyataan 

keaslian dokumen, kata 

Banjarmasin harus 

disejajarkan. 

3.) Penyusunan isi abstrak dimulai 

dari latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, metode 

penelitian dan hasil temuan. 

4.) Urutan daftar isi yang benar 

dimulai dari latar belakang 
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masalah, definisi operasional, 

fokus penelitian kemudian 

tujuan penelitian.  

5.) Penulisan footnote tidak 

menggunakan kata halaman.  

6.) Pada bagian tujuan penelitian, 

kata penerapan diubah menjadi 

perencanaan. 

7.) Lebih diperhatikan lagi bagian 

peringkat sistem penomoran.  

8.) Bahasa asing di cetak miring. 

9.) Dahulukan faktor internal dulu 

baru faktor eksternal. 

10.) Buat kerangka pikir  

11.) Diuraikan lagi pada bagian 

wawancara, data apa yang 

akan diketahui. 

12.) Tambahi tabel kategori pada 

bagian analisis data. 

13.) Pada tabel keadaan guru, 

ditambahkan lagi kepala 

tabel pada setiap awal 

halaman. 

14.) Penulisan hasil wawancara 

dengan siswa dibuat sesuai 

penulisan kutipan langsung. 

15.) Bagian penutup pada nomor 

dua ditambahkan lagi 

rentangan angka yang sesuai 

dengan kategori tersebut. 
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Lampiran VIII  : SURAT IZIN RISET 
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Lampiran IX  : HASIL DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Kepala MTs Darul Ilmi Banjarbaru 

 

Wawancara dengan Guru Fikih kelas IX MTs Darul Ilmi Banjarbaru  

 

Wawanacara dengan siswa kelas IX MTs Darul Ilmi Banjarbaru 
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Observasi di Kelas IX MTs Darul Ilmi Banjarbaru 
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