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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Terjemah Bahasa Asing 

NO BAB HAL TERJEMAH 

1 2 19 “Kemudian, Allah mengirim seekor burung gagak untuk 

menggali tanah supaya Dia memperlihatkan kepadanya (Qabil) 

bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. (Qabil) berkata, 

“Celakalah aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti 

burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat 

saudaraku?” Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang 

menyesal.” 
2 3 40 “Bercepat-cepatlah kalian dalam membawa jenazah! Jika Jenazah 

itu orang shalih berarti kalian menyegerakan bagianya dalam 
memperoleh kebauikan. Sebalikanya jika tidak demikian, berarti 
kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian” 
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian 

A. Instrumen Observasi 

Nama   : Chandra Agustina Wardani 

Kelas   : X Ilmu Agama  

Pokok Bahasan : Materi Penyelenggaraan Jenazah 

No Aspek yang di Observasi 

Kemunculan 

Ada 
Tidak 

Ada 

Tidak 

Selalu 

1 Perencanaan pembelajaran v   

2 

Menyiapkan media yang 

diperlukan 

v   

3 Pelaksanaan metode v   

4 Penjelasan penggunaan metode v   

5 

Melakukan pembelajaran 

berpatok pada RPP 

v   

6 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

v   

7 

Melibatkan semua siswa dalam 

pembelajaran 

  v 

8 

Siswa berperan aktif selama 

pembelajaran 

  v 

9 

Guru menempatkan diri sebagai 

fasilitator, mediator, dan 

motivator 

  v 

10 Semangat belajar siswa meningkat   v 

11 

Respon siswa aktif selama 

pembelajaran 

  v 
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B. Instrumen Wawancara 

1. Wawancara dengan Guru 

a. Bagaimana perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan drill 

dalam materi penyelenggaraan jenazah? 

b. Apa yang menjadi alasan pemilihan metode demonstrasi dan drill 

dalam kegiatan pembelajaran fiqih materi penyelenggaraan 

jenazah? 

c. Hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi dan drill diterapkan? 

d. Apakah dalam penggunaan metode demonstrasi dan dril juga 

diperlukan penggunaan media? 

e. Adakah sumber belajar lain selain dari buku pegangan fiqih kelas 

X semester ganjil? 

f. Bagaimana gambaran kegiatan pembelajaran dengan metode 

demonstrasi dan drill? 

g. Apa saja kesulitan yang ditemui selama kegiatan pembelajaran 

fiqih materi jenazah dengan menggunakan metode demonstrasi 

dan drill? 

 

2. Wawancara dengan Siswa 

a. Apakah materi penyelenggaraan jenazah dalam mata pelajaran 

fiqih merupakan materi yang sulit? 

b. Apakah belajar fiqih materi penyelenggaraan jenazah itu 

menyenangkan? 

c. Bagaimana cara guru fiqih mengajar materi penyelenggaraan 

jenazah? 

d. Apa kesulitan yang dialami selama pembelajaran materi 

penyelenggaraan jenazah? 

e. Apakah materi penyelenggaraan jenazah mudah dipahami? 
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Lampiran 3. Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal 
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Lampiran 5. Surat Riset Dekan FTK UIN ANTASARI BANJARMASIN 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 7. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 8. Foto Keadaan Lingkungan MAN 2 Tapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak depan MAN 2 Tapin Halaman depan MAN 2 Tapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas MAN 2 Tapin Halaman belakang MAN 2 Tapin 
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Lampiran 9. Foto Kegiatan Pembelajaran Fiqih Materi Penyelenggaraan Jenazah  

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampiran 10. Implementasi Metode Demonstrasi 
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Lampiran 11. Implementasi Metode Drill 
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Lampiran 11. Foto Kegiatan Wawancara 
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Lampiran 12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Materi Penyelenggaraan 

Jenazah 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  MAN 2 TAPIN 

Mata Pelajaran :  FIKIH 

Kelas/Semester :  X  / 1 

Alokasi Waktu : 2  x 45 

menit 

KD                    : 3.2  dan  

4.2 

Pertemuan ke  : 1 

Materi : Pengurusan Jenazah 

 

A, TUJUAN 

 

• Menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia 

• Menjelaskan tata cara memandikan jenazah 

• Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah 

• Menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah 

• Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah 

• Mempraktekkan pengurusan jenazah 
 

B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Media :  

➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

➢ Lembar penilaian 

➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 

➢ Penggaris, spidol, papan tulis 

➢ Laptop & infocus 

 

 

PENDAHULU

AN 

• Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( 

PPK) 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-

yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik 

yang akan diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan 

bacaan terkait materi Kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia  

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 

dengan materi Kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia  
Collabora

tion 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar 

informasi mengenai Kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia  

Communi

cation 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara 

klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian 

ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan  

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia Peserta 
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didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami  
PENUTUP • Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

dan berdoa 

 

C, PENILAIAN 
- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: 

Kinerja & observasi diskusi 

                                                                                                                      

Binuang, 18 Juli 2022  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah,                                                                   Guru Mata Pelajaran, 

 

Slamet Ahmadi, S.Pd                                                              Siti Karni, S.Pd.I 

NIP. 19710906 199803 1 003                                     NIP. 19861008 201903 2 015 

 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Sekolah :  MAN 2 TAPIN 

Mata Pelajaran :  FIKIH 

Kelas/Semester :  X  / 1 

Alokasi Waktu : 2  x 45 

menit 

KD                    : 3.2  dan  

4.2 

Pertemuan ke  : 2 

Materi : Pengurusan Jenazah 

 

A, TUJUAN 

 

• Menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia 

• Menjelaskan tata cara memandikan jenazah 

• Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah 

• Menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah 

• Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah 

• Mempraktekkan pengurusan jenazah 
 

B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Media :  

➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

➢ Lembar penilaian 

➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 

➢ Penggaris, spidol, papan tulis 

➢ Laptop & infocus 

 

 

PENDAHULU

AN 

• Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( 

PPK) 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-

yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik 

yang akan diajarkan 
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• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan 

bacaan terkait materi Tata cara memandikan jenazah  

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 

dengan materi Tata cara memandikan jenazah  
Collaborat

ion 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar 

informasi mengenai Tata cara memandikan jenazah  

Communi

cation 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara 

klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian 

ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan  

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Tata cara memandikan jenazah Peserta didik kemudian 

diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami  
PENUTUP • Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

dan berdoa 

 

C, PENILAIAN 
- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: 

Kinerja & observasi diskusi 

 Binuang, 18 Juli 2022  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah,  Guru Mata Pelajaran, 

 

Slamet Ahmadi, S.Pd                                                                Siti Karni, S.Pd.I 

NIP. 19710906 199803 1 003                                   NIP. 19861008 201903 2 015 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  MAN 2 TAPIN 

Mata Pelajaran :  FIKIH 

Kelas/Semester :  X  / 1 

Alokasi Waktu : 2  x 45 

menit 

KD                    : 3.2  

dan  4.2 

Pertemuan ke  : 3 

Materi : Pengurusan Jenazah 

 

A, TUJUAN 

 

• Menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia 

• Menjelaskan tata cara memandikan jenazah 

• Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah 

• Menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah 

• Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah 

• Mempraktekkan pengurusan jenazah 
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B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Media :  

➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

➢ Lembar penilaian 

➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 

➢ Penggaris, spidol, papan tulis 

➢ Laptop & infocus 

 

 

PENDAHULUAN • Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( 

PPK) 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi 

(yel-yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 

topik yang akan diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan 

bahan bacaan terkait materi Tata cara mengkafani jenazah  

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus 

tetap berkaitan dengan materi Tata cara mengkafani jenazah  
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, 

dan saling bertukar informasi mengenai Tata cara mengkafani 

jenazah  
Communicati

on 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu 

secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan  
Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Tata cara mengkafani jenazah Peserta didik kemudian 

diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami  
PENUTUP • Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dan berdoa 

 

C, PENILAIAN 
- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: 

Kinerja & observasi diskusi 

                                                                                                                                 

Binuang, 18 Juli 2022  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah,  Guru Mata Pelajaran, 

 

Slamet Ahmadi, S.Pd Siti Karni, S.Pd.I 

NIP. 19710906 199803 1 003                        NIP. 19861008 201903 2 015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  MAN 2 TAPIN 

Mata Pelajaran :  FIKIH 

Kelas/Semester :  X  / 1 

Alokasi Waktu : 2  x 45 

menit 

KD                    : 3.2  

dan  4.2 

Pertemuan ke  : 4 

Materi : Pengurusan Jenazah 

 

A, TUJUAN 

 

• Menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia 

• Menjelaskan tata cara memandikan jenazah 

• Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah 

• Menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah 

• Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah 

• Mempraktekkan pengurusan jenazah 
 

B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Media :  

➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

➢ Lembar penilaian 

➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 

➢ Penggaris, spidol, papan tulis 

➢ Laptop & infocus 

 

 

PENDAHULUAN • Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( 

PPK) 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi 

(yel-yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 

topik yang akan diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan 

bahan bacaan terkait materi Tata cara mensalatkan jenazah  

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus 

tetap berkaitan dengan materi Tata cara mensalatkan jenazah  
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, 

dan saling bertukar informasi mengenai Tata cara mensalatkan 

jenazah  
Communicati

on 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu 

secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan  
Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Tata cara mensalatkan jenazah Peserta didik 

kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami  
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PENUTUP • Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dan berdoa 

 

C, PENILAIAN 
- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: 

Kinerja & observasi diskusi 

                                                                                                                                                                

Binuang, 18 Juli 2022  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah,  Guru Mata Pelajaran, 

 

Slamet Ahmadi, S.Pd                                                       Siti Karni, S.Pd.I 

NIP. 19710906 199803 1 003                        NIP. 19861008 201903 2 015 
 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  MAN 2 TAPIN 

Mata Pelajaran :  FIKIH 

Kelas/Semester :  X  / 1 

Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

KD                    

: 3.2  dan  

4.2 

Pertemuan 

ke  : 5 

Materi : Pengurusan Jenazah 

 

A, TUJUAN 

 

• Menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia 

• Menjelaskan tata cara memandikan jenazah 

• Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah 

• Menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah 

• Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah 

• Mempraktekkan pengurusan jenazah 
 

B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Media :  

➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

➢ Lembar penilaian 

➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 

➢ Penggaris, spidol, papan tulis 

➢ Laptop & infocus 

 

 

PENDAHULUAN • Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu 

nasional ( PPK) 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi 

motivasi (yel-yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

tentang topik yang akan diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 
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K

E
G

IA
T

A
N

 I
N

T
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Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi 

tayangan dan bahan bacaan terkait materi Tata cara 

menguburkan jenazah  
Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan 

faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan 

ini harus tetap berkaitan dengan materi Tata cara menguburkan 

jenazah  
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan 

ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Tata cara 

menguburkan jenazah  
Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau 

individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi 

yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau 

individu yang mempresentasikan  
Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait Tata cara menguburkan jenazah Peserta 

didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali 

hal-hal yang belum dipahami  
PENUTUP • Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman 

belajar  

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dan berdoa 

 

C, PENILAIAN 
- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: 

Kinerja & observasi diskusi 

 

Binuang, 18 Juli 2022  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah,  Guru Mata Pelajaran, 

 

Slamet Ahmadi, S.Pd Siti Karni, S.Pd.I 

NIP. 19710906 199803 1 003 NIP. 19861008 201903 2 015 
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