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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Solihin
: Pendidikan Agama Islam
: Penggunaan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan
Kecakapan Penyelenggaraan Jenazah Siswa Kelas X IPS
Pada Mata Pelajaran FIQIH di Madrasah Aliyah Negeri 5
Batang Hari
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah
siswa kelas X IPS pada mata pelajaran FIQIH di Madrasah Aliyah Negeri 5
Batang Hari dengan menggunakan metode demonstrasi. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pengumpulan data dilakukan dengan lembar
observasi dan tes praktek yang dilakukan setiap akhir siklus yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari yang berjumlah 29
orang. Dalam penggunaan metode pembelajaran demonstrasi ini terjadi peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa setiap siklusnya. Siklus I skor
rata-rata siswa 52,24%. Siklus II skor rata-rata siswa 75,68%. Siklus III skor ratarata siswa 90%. Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan bahwa
penggunaan metode demonstrasi dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran
FIQIH di sekolah untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah.
Kata kunci: Metode demonstrasi, kecakapan penyelenggaraan jenazah.
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ABSTRACT
: Solihin
: Pendidikan Agama Islam
: The Use Of Demonstration Metods In Improving The
Ability To Organize The Bodies Of Class X IPS Students
In FIQIH Subjects at Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang
Hari
This study aims to improve the ability to organize the bodies of class X IPS students in FIQIH subjects at Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari by using the
demonstration method. This research is a classroom action research ( CAR). Data
collection was carried out with observation sheets and practical tests conducted at
the end of each cycle consisting of planning, implementation, observation, and
reflection. The subject of this reseach is the students of class X IPS at Madrasah
Aliyah Negeri 5 Batang Hari, totaling 29 people. In the use of this demonstration
learning method an increase in the skills of organizing students’ bodies per cycle.
The first cycle the average score of students 52,24%. Cycle II students’ average
score of 75,68%. Cycle III students average score of 90%. From the results of this
study it can be recommended that the use of demonstration methods can be applied by teachers in learning FIQIH in schools to improve the skills lof organizing
bodies.
Name
Study program
Title

Keywords: Demonstration method, the ability to organize the body.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan wahana yang sangat penting dalam pembangunan
di berbagai bidang, terutama pembangunan kemampuan manusia agar dapat
menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Pada Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 pasal 1 seperti yang di kutip
dalam Saputra dan Priyanto menjelaskan bahwa:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara” (Saputra &
Priyanto, 2016: 152).
Pendidikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian perlu
Mendapatkan perhatian yang besar dari seluruh elemen yang terlibat dalam
pengembangan pendidikan baik pemerintah, pengelola, maupun masyarakat. Melalui penciptaan SDM unggul dan berkualitas, pendidikan akan diyakini akan
memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan pengembangan, baik pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Dalam rangka melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul
tersebut, maka sekolah menjadi suatu organisasi pendidikan yang sangat penting,
karena proses pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan secara formal di
sekolah. Sekolah harus memiliki guru-guru profesional yang mampu melakukan
pengelolaan pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.
Pengelolaan pembelajaran diawali dengan proses penyusunan rencana.
Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan yang berisikan hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
(Junaidah, 2012: 48).

1

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

2

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar selain memahami materi, juga
di tuntut memahami secara tepat posisi awal peserta didik sebelum mengikuti
pelajaran tersebut. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang
dipilihnya secara tepat yang di harapkan dapat membantu peserta didik dalam
pengembangan pengetahuan secara efektif, agar peserta didik mendapatkan hasil
yang maksimal, maka memerlukan bantuan dan bimbingan dalam belajar sehingga tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran (Ruslang, 2014:
2).
Metode memiliki peran yang sangat strategis dalam mengajar. Metode
berperan sebagai rambu-rambu atau “bagaimana memproses” pembelajaran sehingga berjalan baik dan sistematis. Bahkan dapat dikatakan proses pembelajaran
tidak dapat berlangsung tanpa suatu metode. Karena itu setiap guru dituntut menguasai berbagai metode dalam rangka memproses pembelajaran efektif, efesien,
menyenangkan dan tercapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan (Mukrimah,
2014: 45).
Ada beberapa metode yang dikenal dalam pengajaran, misalnya yaitu
metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode tanya jawab dan sebagainya dengan memilih metode yang tepat,
seorang guru selain dapat menentukan output atau hasil lulusan dari lembaga pendidikan, juga merupakan landasan keberhasilan lembaga pendidikan, dan juga
pengalaman yang di senangi bagi anak didik.
Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kreatif dalam mata pelajaran fiqih, guru dapat memilih metode demonstrasi, karena dalam
pelajaran ini banyak materi yang dapat diterapkan atau di praktekkan, seperti cara
sholat, tayammum, dan lain-lain (Nurhayati, 2008: 3-4).
Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan
untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu (Amalia & Ibrahim, 2017: 103).
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Setelah penulis melakukan observasi lapangan di Madrasah Aliyah Negeri
5 Batang Hari terlihat guru bidang studi FIQIH mengajar sudah menggunakan
metode pembelajaran, akan tetapi penggunaan metode demonstrasi ini belum
pernah digunakan terutama di kelas X IPS. Sejauh ini, dari pengamatan dan hasil
wawancara penulis, guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga setiap
kali belajar siswa cendrung hanya mendengarkan dan menghafal apa yang dipelajari tanpa adanya praktek mengenai sesuatu yang dipelajari sehingga menyebabkan proses pembelajaran kurang berjalan dengan aktif dan efektif. Oleh karena itu
perlulah suatu metode pembelajaran yang memudahkan bagi siswa dalam memahami setiap apa yang dipelajari baik itu dalam bentuk teori maupun praktek.
Demonstrasi merupakan alternatif yang tepat karena metode tersebut
berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyerap pelajaran secara langsung
melalui sebuah pemeragaan baik itu dilakukan oleh guru maupun oleh siswa itu
sendiri yang mana hal tersebut berfungsi untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah oleh siswa sehingga para siswa bisa mahir dalam hal tersebut.
Berdasarkan studi pedahuluan diperoleh data nilai ulangan praktek harian
siswa kelas X IPS di Madarsah Aliyah Negeri 5 Batang Hari sebanyak 29 orang
siswa dengan pokok bahasan tentang penyelenggaraan jenazah di dapati hasil sebagai berikut:
Nilai studi pendahuluan siswa kelas X IPS tahun ajaran 2020
Kelas

Jumlah siswa

Tuntas

%

Tidak tuntas

%

X IPS

29 orang

10 orang

34,48%

19 orang

65,51%

(Sumber: data dokumen hasil ulangan harian pra siklus siswa kelas X IPS).
Tabel diatas memberikan penjelasan bahwa kondisi nilai siswa yang tuntas
(nilai diatas KKM=70) sebanyak 10 orang siswa, sedangkan siswa yang tidak
tuntas (nilai dibawah KKM=70) sebanyak 19 orang siswa.
Berdasarkan kenyataan diatas maka perlu diperbaiki proses pemebelajarannya dengan melalui metode demonstrasi agar pemahaman siswa lebih mendalam dan terampil dalam proses penyelenggaraan jenazah. Adapun rata-rata nilai
ulangan praktek harian FIQIH tentang penyelenggaraan jenazah siswa yang
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didapat sebesar 58,62% sedangkan standar ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah adalah 70.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode demonstrasi untuk
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran fiqih khususnya
pada pokok bahasan penyelenggaraan jenazah, kemudian peneliti angkat dalam
suatu karangan ilmia yang berjudul “Penggunaan Metode Demonstrasi Dalam
Meningkatkan Kecakapan Penyelenggaraan Jenazah Siswa Kelas X IPS
Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat
di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pembelajaran kurang berjalan dengan aktif dan efekktif guru
mengajar hanya menggunakan metode ceramah, dimana dalam kegiatan
belajar mengajar siswa cendrung hanya mendengarkan apa yang dijelaskan
oleh guru tanpa tahu bagaimana cara mendemonstrasikan apa yang dipelajari.
2. Dalam kegiatan pembelajaran FIQIH guru belum pernah menggunakan
metode demonstrasi, sehingga siswa lebih cendrung menghafal apa yang
dipelajari.
3. Pada proses pembelajaran berlansung siswa kurang aktif dan cendrung
pasif, setiap diberi pertanyaan tidak satupun siswa berani menjawabnya
dan setiap diberi kesempatan bertanya tidak satupun siswa yang berani untuk bertanya.
4. Hasil belajar siswa rendah. Hal ini dibuktikan dari 19 orang siswa tidak
mencapai Standar Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan
sebelumnya yaitu 70.
C. Batasan Masalah
Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan jenazah yang dimaksud adalah pencapaian siswa pada
mata pelajaran FIQIH materi tentang penyelenggaraan jenazah dalam hal
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cara menshalatkan jenazah dengan menilai sesuai dengan indikatorindikator sebagai berikut: mempertanyakan permasalahan, menguji
kebenaran permasalahan, menilai/membandingkan hasil dengan kriteria,
membuat kesimpulan dari permasalahan.
2. Peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa diperoleh dari skor
indikator penyelenggaraan jenazah siswa pada ranah praktek yang diperoleh dari hasil tes kecakapan peneyelenggaraan jenazah siswa dalam
bentuk praktek dan penilaian berdasarkan indikator pencapaian.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam upaya meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada mata pelajaran FIQIH kelas
X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ?
2. Apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan kecakapan
penyelenggaraan jenazah siswa pada mata pelajaran FIQIH kelas X IPS di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ?
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujua sebagai berikut:
a.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam
upaya meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada
mata pelajaran FIQIH di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.

b.

Untuk mengetahui apakah penerapan metode demonstrasi dapat
meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada mata
pelajaran FIQIH di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.

2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang diambil untuk mendapatkan teori baru tentang peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah
siswa melalui penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran FIQIH
sehingga dapat menambah wawasan berpikir untuk dapat dijadikan dasar
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bertindak bagi pendidik dan dunia kependidikan pada umumnya, baik oleh
penulis Penelitian Tindakan Kelas ini, maupun penulis lainnya.
b. Kegunaan praktis
1. Bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para guru, penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih
metode pembelajaran yang efektif digunakan dalam menunjang
proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan serta dapat meningkatkan kecakapan penyelenggaraan
jenazah siswa pada mata pelajaran FIQIH.
2. Bagi

siswa,

dengan

diberikannya

materi

FIQIH

dengan

menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa.
3. Bagi sekolah, penelitian ini paling tidak dapat dijadikan masukan
untuk mengoptimalkan penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu
pembelajaran di sekolah pada khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoritik
1. Pengertian Penggunaan Metode Demonstrasi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian (KBBI, 2002: 852). Penggunaan
sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa.
Pembeli dan pemakai dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa.
Metode secara harfiah berarti “cara’’ secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang
dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan (Mukrimah, 2014: 45).
Metode adalah cara yang teratur dan telah terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi setiap melaksanakn berbagai kegiatan harus mengerti
tata caranya supaya dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan (Nalarati, 2018: 9).
Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarakan peserta didik dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah
pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada
peserta (Mukrimah, 2014: 84).
Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda
tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Basyiruddin Usman mengatakan bahwa demonstrasi
adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau orang
lain yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu.
Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan suatu
cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik
atau pengoperasian peralatan baru atau benda. Kerja fisik itu telah dilakukan atau
7
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peralatan itu telah dicoba terlebih dahulu sebelum didemonstrasikan. Orang yang
mendemonstrasikan (guru, murid, atau orang lain) mempertunjukkan sambil menjelaskan tentang sesuatu yang didemonstrasikan (Maunah, 2009: 16).
Metode demonstrasi merupakan cara penyajian materi pelajaran melalui
tindakan/peragaan yang diperjelas dengan ilustrasi, serta pernyataan secara oral
(lisan) dan visual (pandang).
Metode ini bersifat sederhana dalam pelaksanaannya, yaitu dengan
menggunakan keterampilan fisik. Untuk pertama kalinya, metode ini digunakan
oleh manusia goa, yaitu ketika mereka menambah kayu dalam rangka memperbesar api unggun, sementara anak-anak mereka memperhatikan kemudian
menirukannya.
Kelebihan metode demonstrasi, meliputi:
a. Memperkecil kemungkinan salah tafsir, jika dibandingkan dengan peserta
didik yang hanya membaca dan mendengar informasi untuk dihafalkan.
b. Dapat melibatkan peserta didik dengan menirukan peragaan yang diberikan, sehingga mereka cakap, terampil dan percaya diri.
c. Dapat memusatkan perhatian peserta didik terhadap hal penting selama
proses pembelajaran.
d. Memungkinkan peserta didik untuk menanyakan aspek yang diperagakan.
Sedangkan kekurangannya, antara lain:
a. Memerlukan persiapan yang teliti sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari kesan lelucon.
b. Penerapannya relatif lama.
c. Mempersyaratkan adanya tindakan lanjutan berupa peniruan untuk peserta
didik.
d. Memerlukan peralatan yang memungkinkan ketepatan dalam pengamatan
oleh peserta didik.
Langkah-langkah pelaksanaan metode demonstrasi, meliputi tiga tahap, yaitu:
1. Persiapan
a. Menetapkan kompetensi dasar yang ingin dicapai dengan demonstrasi.
b. Menetapkan topik yang relevan.
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c. Mengidentifikan peralatan yang diperlukan.
d. Mengorganisasikan kegiatan yang akan didemonstrasikan.
2. Pelaksanaan
a. Mengecek persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan
b. Memberikan pengantar demonstrasi agar peserta didik mengamati,
kemudian menirukan. Di samping itu, dijelaskan prosedur dan keamanannya.
c. Peragaan tindakan yang disertai penjelasan, ilustrasi, dan tanya jawab.
3. Lanjutan
a. Mendiskusikan hasil demonstrasi.
b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba
melakukan/menirukan apa yang telah didemonstrasikan (Rianto, 2006:
68-70).
2. Pengertian Kecakapan Penyelenggaraan Jenazah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kecakapan diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu (KBBI,
2008: 250).
Penyelenggaraan berasal dari kata selenggara kemudian ditambah imbuhan
“pe” dan akhiran “an” menjadi penyelenggaraan yang berarti pelaksanaan, penunaian, pembelaan. Adapaun kata jenazah diambil dari bahasa arab jinazah yaitu
berupa masdar yang diambil dari fiil madi janaza-yajnizu-jinazatan yang berarti
orang yang telah meninggal dunia (Bidhawi, 2018: 137).
Dalam Islam melakukan beberapa penyelenggaraan yang telah ditetapkan
terhadap jenazah yang muslim hukumnya adalah fardhu kifayah dalam artian suatu kewajiban seluruh umat Islam ketika diselesaikan oleh satu orang saja terbayarkan kewajiban umat Islam lainnya. Walaupun kewajiban terkait penyelenggaraan
jenazah bisa terbayarkan oleh satu orang saja, Islam memberikan isyarat agar
umat Islam harus mampu melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan melalui ajaran yang telah disampaikan Rasul kepada umatnya.
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Diantara kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan terhadap jenazah dalam Islam adalah memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain
sebagainya (Yasnel, 2018: 73).
a. Memandikan Jenazah
Mayat muslim yang bukan syahid, meskipun karena tenggelam, wajib dimandikan.ukuran minimal memandikan mayat yaitu meratakan air keseluruh jasad
mayat setelah menghilangkan seluruh najis.
Disunnahkan saat memandikan, jenazah dipakaikan baju kurung (gamis)
dan diletakkan diatas papan atau ranjang di tempat tertutup dan beratap. Gunakan
air dingin (bukan air es), karena ia dapat memperlambat proses pembusukan.
Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh sesama perempuan. Suami boleh memandikan jenazah istrinya,
begitu pula sebaliknya, sebab hak yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak putus
sebab kematian. Misalnya seperti hak waris secara garis besar. Rasulullah saw
pernah berkata kepada Aisyah ra, “tidak masalah bagimu jika seandainya engkau
meninggal lebih dahulu bagiku, aku akan memandikan, mengkafani, menshalati,
dan memakamkan jenazahmu” Juga berdasarkan pernyataan Aisyah ra, “bila aku
telah menghadapi sebagian urusanku, aku pantang mundur. Rasulullah tidak
pernah memandikan jenazah perempuan selain jenazah istri-istri beliau” Ketika
memandikan jenazah istri atau suami lilitlah tangan dengan kain (bisa juga
menggunakan sarung tangan) dan tidak menyentuh jasadnya.
Apabila jenazah tidak mungkin dimandikan karena kondisinya telah hancur atau rusak, atau hanya ada laki-laki bukan muhrim (sedang jenazahnya perempuan), atau sebaliknya, maka ia wajib ditayammumi. Sebab dalam keadaan
demikian haram hukumnya melihat tubuh jenazah.
Laki-laki yang lebih utama memandikannya adalah laki-laki yang lebih
utama menshalatinya, yaitu para ahli waris ashabah mayat dari garis nasab. Adapun perempuan yang paling utama memandikan jenazah perempuan yaitu sanak
kerabat mayat, baik ia mahram atau bukan seperti saudari sepupu, sebab mereka
lebih sayang dibanding yang lain.
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Menurut pendapat ashah, sanak kerabat istri dan anak-anaknya (yaitu seluruh mahram: laki-laki yang tidak halal dinikahi sebab hubungan kerabat)lebih
diprioritaskan untuk memandikan jenazahnya disbanding suami, mengingat mereka jauh lebih sayang. Hal ini mengecualikan saudara sepupu dan semisalnya, yaitu
seluruh kerabat yang bukan mahram. Dia seperti laki-laki lain. Menurut pendapat
ashah, dibanding saudara sepupu, maka suami lebih utama memandikan jenazah
istrinya (Zuhaili, 2008: 410-413).
Suatu prinsif dalam memandikan jenazah adalah mengguyur sekujur tubuh
jenazah dengan air sekali guyuran,walaupun jenazah itu adalah orang haid atau
junub. Sunnah memandikan jenazah adalah meletakkannya di tempat yang tinggi
dan melepas pakaiannya. Kemudian bagian auratnya di tutupi dengan kain penutup, kecuali manyat anak kecil. Orang yang mengikuti proses pemandian jenazah hanyalah orang yang di perlukan keikut sertaannya. Hendaklah orang yang
memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang saleh
agar menyebarkan kebaikan dilihatnya dan menyimpan keburukan dilihatnya. Di
dalam sebuah hadist Rasullah Saw bersabda:
ع َب ْي ٍد َع ْن زَ ْي ِد ب ِْن أ َ ْسلَ َم َع ْن َع ْب ِد ه
َّللاِ ب ِْن
ُ ي َحدهثَنَا َب ِقيهةُ ْبنُ ْال َو ِلي ِد َع ْن ُم َبش ِِر ب ِْن
ِ ص هفى ْال ِح ْم
َ َحدهثَنَا ُم َح همد ُ ْبنُ ْال ُم
ُّ ص
صلهى ه
سو ُل ه
َسله َم ِليُغَس ِْل َم ْوت َا ُك ْم ْال َمأ ْ ُمونُون
ُ
ُ ع َم َر قَا َل قَا َل َر
َ َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو
َ َِّللا
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al Walid dari Mubasysyir bin
Ubaid dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang memandikan mayat hendaknya
orang-orang yang dapat dipercaya" (HR. Ibn Majah, Hadits No. 1450).
Orang yang memandikan wajib berniat untuk memandikan manyat/jenazah
karena dirinya yang mendapatkan perintah memandikan. Kemudian ia memijit
perut manyatsecara perlahan untuk mengeluarkan najis. Ketika menyentuh aurat,
tangan harus dibalut dengan kain karena menyentuh aurat adalah haram. Manyat/jenazah setelah bersih dan tidak adalah lagi kotoran pada tubuhnya lalu diwudukkan untuk sholat.
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Ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan dan tiperhatikan dalam memandikan jenazah:
1. Jenazah di hadapkan ke qiblat dan wajib tertutup antara perut dan lutut
bagi jenazah laki-laki, sampai dada untuk jenazah perempuan.
2. Posisi kepala jenazah sedikit ditinggikan.
3. Tekanlah perutnya perlahan untuk mengeluarkan kotoran kemudian
dibersikan dengan air dan kain dengan memakai sarung tangan.
4. Dibersikan dari kotoran yang melekat pada bagian tertentu seperti cat,
oil/minyak dan lain-lain.
5. Membaca “bismillahirrohmanirrohim”.
6. Niat memandikan jenazah, boleh dijaharkan suara niat.
ْ َن ََويْتُ ْالغُ ْس َل ِل َهذ
7. Lafaz niat memandikan jenazah lelaki: ت هللِ تَعَالَى
ِ ِاال َمي
Lafaz niat memandikan jenazah perempuan: ن ََويْتُ ْالغُ ْس َل ِل َه ِذ ِه ْال َميِت َ ِة هللِ تَعَالَى
8. Dimulai membersikan anggota tubuhnya terlebih dahulu.
9. Menyiramkan air ke seluruh anggota badannya.
10. Menggosok dimulai sebelah kanan dari mulai kepala, pundak, dada, perut
tangan dan terus kebawah sampai kaki dengan memakai air bunga atau
sabun dan setelah itu dilanjutkan dari sebelah kiri.
11. Kemudian membersikan punggungnya dimulai dari sebelah kanan lalu
sebelah kiri.
12. Menyiramkan air bersih keseluruh badannya.
13. Di anjurkan membasuh jenazah dengan 3X, 5X, 7X dengan bilangan ganjil
sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
14. Membersikan dua telingah, dua alisnya, dua lubang hidungnya, giginya
dengan kain sugi yang di gulung (potongan kain gulung).
15. Menyiramkan air kapur atau sejenisnya.
ْ َن ََويْتُ ْال ُوض ُْو َء ِل َهذ
16. Mewudukkan jenazah, niat wuduk jenazah: ت هللِ ت َ َعالَى
ِ اال َم ِي
17. Mengeringkan badan dengan kain bersih kemudian bersiap-siap untuk
dikafani (Syarif, Putra, & Ahmad, 2018: 102-103).
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b. Mengkafani Jenazah
Mengkafani jenazah sekurang-kurangnya dengan sehelai kain, dan sebaik
bainya adalah tiga helai kain putih untuk laki-laki. Satu helai sebagai sarung dan
satu helai lagi menutupi badan dari leher hingga kaki, dan satu heali yang terakhir
menutup seluruh tubuh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw:
ْ ََّللاُ َع ْن َها قَال
سو ُل َ ه
ي َه
س ُحو ِل هي ٍة ِم ْن
َ َو َع ْن َعا ِئ
ُ  ُكفِنَ َر:ت
ٍ ب ِب
ٍ َّللاِ صلى هللا عليه وسلم ِفي ث َ ََلث َ ِة أَثْ َوا
َ يض
ِ شةَ َر
َ ض
 ُمتهفَ ٌق َعلَ ْي ِه.ٌيص َو ََل ِع َما َمة
ٌ ْس فِي َها قَ ِم
َ  لَي, ٍُك ْرسُف
“Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih
yang terbuat dari kapas tanpa memakai gamis dan sorban padanya” (HR. Muttafaq
Alaihi).
Sedangkan untuk perempuan sebaik-baiknya adalah dikafani dengan lima
helai kain, masing-masing untuk sarung, baju, kerudung, gamis dan satu helai untuk menutup seluruh tubuh.
Saat dikafani mayat berada dalam keadaan sedekap sebagaimana sedekapnya orang shalat. Semua lubang hendaknya di tutup dengan kapas, seperti lubbang
hidung, telinga dan lainnya. Setelah itu jenazah dibungkus dengan tidak lupa
mengikat diujung kepala, bagian kepala, bagian perut, lutut dan ujung kaki dengan
kain sobekan dari kain kafan. mula-mula di pakai kain, baju, kerudung, lalu sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Biaya untuk mengadakan kafan diambil dari harta peninggalan si mayat, keperluan ini didahulukan atas pembayaran
utang-piutangnya. Jika si mayat tidak meninggalkan harta, kafannya pada orang
yang berkewajiban membelanjainya saat ia masih hidup.
Untuk menggunakan kafan itu, mula-mula lembaran kafan yang paling
baik dan paling lebar dihamparkan lembaran-lembaran lainnya, masing-masing
ditaburi dengan kapur barus (Hanut). Kemudian jenazah ditelentangkan diatasnya,
lalu diberi kapas pada mulut, hidung, telinga, kedua kemaluannya, serta diikat
kedua pangkal pahanya dengan perca. Setelah itu kain kafan dibalutkan satu persatu, dan diikat agar tidak terlepas ketika mengangkatnya, ikatan itu ikatan itu
dibuka kembali setelah jenazah berada dalam kuburannya.
Kain kapan yang digunakan adalah kain putih bersih. Sabda Rasulullah
Saw:
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

14

صلهى ه
سو ُل ه
اض فَإ ِ هن َها ِم ْن َخي ِْر ِثيَابِ ُك ْم َوك َِفنُوا
ُ َسله َم ْالب
ُ هاس قَا َل قَا َل َر
ٍ َع ْن اب ِْن َعب
َ َّللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ َسوا ِم ْن ثِيَابِ ُك ْم ْالبَي
َ َِّللا
فِي َها َم ْوتَا ُك ْم
“Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik
kainmu, dan kapanilah mayatmu dengan kain putih itu” (HR. Tirmizi dan lainnya)
(Nurdin, 2016: 82).
c. Shalat Jenazah
Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan atas jenazah secara langsung.
Bila jenazah itu tidak berada di tempat di sebut shalat ghaib. Shalat jenazaah dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Shalat jenazah terdiri
dari empat kali takbir, setelah takbir pertama dibaca surat Al-fatihah, setelah takbir kedua dibaca shalawat atas nabi dan setelah takbir ketiga dan ke empat dibaca
do’a untuk jenazah untuk umat islam semuanya.
Shalat jenazah memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat shalat yang lain.
Diantarnya adalah suci badan, suci dari hadats kecil dan hadats besar, menghadap
kiblat, dan menutup aurat. Akan tetapi mengenai waktu pelaksanaan shalat, terdapat perbedaan antara shalat jenazah dan shalat lainnya. Shalat jenazah dilakukan
kapan saja ketika jenazah telah siap untuk dishalatkan.
Hanya tiga waktu yang tidak disukai (Makruh) Rasullah bersabda: “ada tiga waktu dimana Rasullah SAW melarang kami untuk menyolatkan atau menguburkan yang meninggal di antara kami yaitu saat matahari terbit, saat matahari
di atas kepala, dan saat matahari terbenam” (HR. Abu Daud).
Menurut Syarif, Putra, dan Ahmad pada Fatihuddin Abduk Yasin syaratsyarat shalat jenazah antara lain:
1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani serta siap dishalatkan.
2. Posisi jenazah didepan jama’ah.
3. Usahakan berjama’ah dengan tiga shaf kebelakang.
4. Jangan memakai sandal bila shalat diluar Masjid, tapi caranya lepas sandal
itu dan injak atasnya seperti shalat diatas sejadah.
5. Harus suci dari hadats, najis, baik pakaian atau tempat seperti shalat-shalat
lain.
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Posisi imam dalam melaksanakan sholat jenazah, disebelah kepala untuk
laki-laki dan disebelah perut untuk jenazah wanita.
1. Niat shalat jenazah
Niat shalat jenazah untuk laki-laki
ص ِلى َعلَى َهذ َ ْ
ت ا َ ْر َب َع ت َ ْك ِب َرا ٍ
ض ْال ِكفَا َية َمأ ْ ُم ْو ًما ِهللِ تَ َعالَى
اال َم ِي ِ
ت فَ ْر َ
اُ َ
Niat shalat jenazah untuk perempuan
ص ِلى َعلَى َه ِذ ِه ْال َميِت َ ِة ا َ ْربَ َع تَ ْكبِ َرا ٍ
ض ْال ِكفَايَ ِة َمأ ْ ُم ْو ًما ِهللِ تَعَالَى
ت فَ ْر َ
اُ َ
2. Takbir pertama, membaca surat Al-fatihah
الر ِحي ِْم مٰ ِل ِك يَ ْو ِم ال ِدي ِْن
لرحْ مٰ ِن ه
ب ْالعٰ َل ِميْنَ ا َ ه
الرحْ مٰ ِن ه
بِس ِْم هللاِ ه
الر ِحي ِْم ا َ ْال َح ْمد ُ ِ هَّللِ َر ِ
ا ْه ِدنَا
ب َع َل ْي ِه ْم َو َل الضا ِلينَ
َير ْال َم ْغضو ِ
يم ِ
َ
ص َرط الهذِينَ أ َ ْن َع ْمت َعلَ ْي ِه ْم غ ِ
الصرط ْال ُمست َ ِق َ
3. Takbir kedua, membaca sholawat Nabi
لى آ ِل إِب َْرا ِهي َْم إِنـهكَ َح ِم ْيد ٌ َم ِج ْيد ٌ
لى آ ِل ُم َح هم ٍد كَما َ َ
اَلله ُه هم َ
لى إِب َْرا ِهي َْم َو َع َ
صلهيْتَ َع َ
لى ُم َح هم ٍد َو َع َ
ص ِل َع َ
لى آ ِل إِب َْرا ِهي َْم إِنـهكَ َح ِم ْيدٌ َم ِجيْد
لى إِب َْرا ِهي َْم َو َع َ
لى آ ِل ُم َح هم ٍد كَما َ با َ َر ْكتَ َع َ
لى ُم َح هم ٍد َو َع َ
اَلله ُه هم با َ ِر ْك َع َ
4. Takbir ketiga, membaca do’a jenazah
Do’a untuk jenazah laki-laki, domirnya hu
اء َوالثه ْلجِ َو ْالبَ َر ِد
ْف َع ْنهُ َوأ َ ْك ِر ْم نُ ُزلَهُ َو َو ِس ْع ُمدْ َخلَه ُ َوا ْغس ِْلهُ ِب ْال َم ِ
الله ُه هم ا ْغ ِف ْر لَهُ َو ْ
ار َح ْمهُ َو َعافِ ِه َواع ُ
َون َِق ِه ِمنَ ْال َخ َ
ارا َخي ًْرا ِم ْن دَ ِار ِه َوأ َ ْهَلً َخي ًْرا ِم ْن
ض ِمنَ الدهن َِس َوأ َ ْبد ِْلهُ دَ ً
طا َيا َك َما َن هقيْتَ الثه ْو َ
ب األ َ ْب َي َ
ب النها ِر
ب ْالقَب ِْر أ َ ْو ِم ْن َعذَا ِ
عذَا ِ
أ َ ْه ِل ِه َوزَ ْو ًجا َخي ًْرا ِم ْن زَ ْو ِج ِه َوأَد ِْخ ْلهُ ْال َجنهةَ َوأ َ ِعذْهُ ِم ْن َ
Do’a untuk jenazah perempuan domirnya ha
اء َوالثه ْلجِ َو ْالبَ َر ِد
ْف َع ْن َها َوأ َ ْك ِر ْم نُ ُزلَ َها َو َو ِس ْع ُم ْد َخلَ َها َوا ْغس ِْل َها بِ ْال َم ِ
الله ُه هم ا ْغ ِف ْر لَ َها َو ْ
ار َح ْم َها َو َعافِ َها َواع ُ
َون َِق َها ِمنَ ْال َخ َ
ارا َخي ًْرا ِم ْن دَ ِارهَا َوأ َ ْهَلً َخي ًْرا ِم ْن
ض ِمنَ الدهن َِس َوأ َ ْبد ِْل َها دَ ً
طايَا َك َما َنقهيْتَ الث ه ْو َ
ب األ َ ْبيَ َ
ار َخي ًْرا ِم ْن
ب ْالقَب ِْر أ َ ْو ِم ْن َعذَا ِ
أ َ ْه ِل َها َوزَ ْو ًجا َخي ًْرا ِم ْن زَ ْو ِج َها َوأَد ِْخ ْل َها ْال َجنهةَ َوأ َ ِعذْهَا ِم ْن َعذَا ِ
ب النه ِ
ار
ب ْالقَب ِْر أ َ ْو ِم ْن َعذَا ِ
عذَا ِ
زَ ْو ِج ِه َوأَد ِْخ ْلهُ ْال َجنهةَ َوأ َ ِعذْهُ ِم ْن َ
ب النه ِ
Do’a untuk jenazah anak kecil laki-laki dan perempuan
اَلله ُه هم اجْ عَ ْلهُ فَ َر ً
ْظ ْم بِ ِه ا ُ ُج ْو َر ُه َما َوا َ ْل ِح ْقهُ
ط َاوذ ُ ْخ ًرا ِل َوا ِلدَ ْي ِه َو َ
ش ِف ْيعًا ُم َجابًا اَلله ُه هم ث َ ِق ْل بِ ِهم َم َو ِاز ْي ِن ِه َم َاواَع ِ
اب ْال َج ِحي ِْم
صا ِلحِ ْال ُمؤْ ِمنِيْنَ َواجْ عَ ْلهُ فِ ْى َكفَا لَ ِة اِب َْرا ِهي َْم َوقِ ِه بِ َرحْ َمتِكَ َعذَ َ
بِ َ
5. Takbir keempat, membaca do’a kedua
Do’a untuk jenazah laki-laki
ان َو ََلتَجْ عَ ْل فِ ْي
سبَقُ ْونَا بِ ْ ِ
اَلله ُه هم ََل تَحْ ِر ْمنَا اَجْ َرهُ َو ََل ت َ ْف ِتنها بَ ْعدَهُ َوا ْغ ِف ْر لَنَا َولَهُ َو َ َِل ْخ َوا نِنَا اله ِذيْنَ َ
اَل ْي َم ِ
ف هر ِحيْم
قُلُ ْوبِنَا ِغ اَل ِلله ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا َربهنَااِنهكَ َرؤُ ٌ
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Do’a untuk jenazah perempuan
ان َو ََلتَجْ عَ ْل
ِ ْ ِسبَقُ ْونَا ب
َ َالله ُه هم َلَ تَحْ ِر ْمنَا أَجْ َرهَا َوَلَ تَ ْفتِنها َب ْعدَهَا َو ا ْغ ِف ْر لَنَا َولَ َه َاو َ َِل ْخ َوا ِننَا اله ِذيْن
ِ اَل ْي َم

ف هر ِح ْيم
ٌ فِ ْي قُلُ ْو ِبنَا ِغ اَل ِلله ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا َربهنَااِنهكَ َر ُؤ
6. Salam (Syarif, Putra, & Ahmad, 2018: 104-105).
ُسَلَ ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه
ال ه
d. Menguburkan Jenazah
Menguburkan jenazah termasuk tiga hal yang tidak boleh ditunda-tunda.
Sebagaimana hadits rosulullah Saw:
ْ َ َواأل َ ِي ُم ِإذَا َو َجد، ت
ْ ض َر
ْ صَلة ُ ِإذَا أَت
ت ُكفُؤً ا
 ال ه: ي َلَ ت ُ َؤ ِخ ْره هُن
َ  َو ْال َجنَازَ ة ُ ِإذَا َح، َت
ُّ ثََلثَةٌ َيا َع ِل
“Ada tiga perkara, ya Ali, yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu: shalat bila tiba
waktunya, jenazah bila telah jelas kematiannya, dan (mengawinkan) wanita yang
tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya’’ (HR Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban).
Jika Jenazah hendak dimasukkan ke dalam kubur, kita dianjurkan untuk membaca: “Bismillah ‘ala millati rasulullah Saw’’ (dengan nama allah sesuai ajaran
rasulullah Saw). Sesudah itu kain penutup jenazah digulung (HR. Jma’ah, kecuali
nasa’I).
Kemudian, jika jenazah telah selesai dikuburkan, hendaklah kita memohonkan ampun baginya (HR Abu daud) dan mendo’akan keluarga yang di tinggal
agar takwa kepada allah dan sabar, dan kita dianjurkan memberi bantuan dengan
sesuatu yang dapat meringankan mereka (HR. jama’ah).
Kita dianjurkan untuk berziarah kubur untuk mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Dalam pada itu, do’a yang biasa dilakukan Nabi Saw. Jika kita
memasuki komplek kuburan adalah:
َ َو ِإنها ِإ ْن شَا َء هللاُ ِب ُك ْم لَ ََل ِحقُونَ أ َ ْسأ َ ُل هللاَ لَنَا َولَ ُك ُم ْال َعافِيَة، َار ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُم ْس ِل ِمين
ِ الس َهَل ُم َعلَ ْي ُك ْم أ َ ْه َل
ِ َالدي
“As-salamu ‘alaikum, ya ahli kubur kelompok orang-orang yang beriman baik
laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Saleh, 2008: 239-240).
B. Studi Relevan
Penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi teorik diatas akan dijabarkan
pada pembahasan sub bab ini, yang akan menjabarkan mengenai studi yang releFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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van dengan penelitian ini, guna memberikan penguatan terkait deskripsi teoritik
diatas. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa
dengan menggunakan metode demonstrasi.
Menurut Siregar (2018) penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berwudhu anak melalui metode demonstrasi di RA Al-Waritsu Kabupaten Padang Lawas Utara. Subjek penelitian ini adalah anak-anak RA Al-Waritsu
Kabupaten Padang Lawas Utara yang berjumlah 15 orang anak yang terdiri dari 5
anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan teknik analisis data dilakukan
dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan
berwudhu anak. Penigkatan tersebut dapat dilihat dari adanya penigkatan rata-rata
dalam bentuk persen dari tahap pra siklus dan setelah dilakukan tindakan kelas.
Berdasrkan ketentuan minimal anak adalah BSH maka dapat dirata-takakan peningkatan berwudhu anak yaitu pada prasiklus 25, 8%, selanjutnya siklus I rataratanya 40, 8%, siklus II rata-ratanya 75, 0%, dan pada siklus III rata-rata yang
diperoleh anak adalah 87, 5%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan berwudhu anak di RA AL-Writsu Kabupaten Padang Lawas Utara.
Menurut Rofi’ah (2016) penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) melalui metode
demonstrasi pada siswa kelas II MI Gondorio, Kec. Bergas, Kab. Semarang.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model siklus
yang dilakuan secara berulang dan berkelanjutan. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas II yang berjumlah 27 siswa dan obyeknya adalah pembelajaran IPS
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, tes.
Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari bertambahnya motivasi belajar siswa yang
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berdampak pada ketuntasan belajar siswa dari rata-rata nilai pada data awal siswa
yaitu 50.3 dan memilki ketuntasan belajar sebesar 37% dan pada akhir siklus pertama nilai rata-rata siswa menjadi 78. 8 dengan ketuntasan belajarnya menjadi 81.
4% dan pada akhir siklus kedua nilai rata-rata siswa naik menjadi 86. 2 dengan
ketuntasan belajar siswa mencapai 92. 5%. Selain dari meningkatnya hasil belajar,
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas juga ikut mengalami peningkatan.
Menurut Fadhilah (2017) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar fiqih
materi shalat jenazah dan shalat jamak pada siswa kelas VII MTs Ma’arif Grabag
Magelang Tahun Ajaran 2016/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Langkah-langkah dalam PTK ini adalah
perencanaan, tindakan, pengematan dan refleksi yang dilakukan dalam dua siklus.
Dengan objek penelitian adalah siswa kelas VII sebanyak 40 siswa dan satu orang
guru yaitu bapak Andi M, S.Pd. i.
Hasil penelitian pra siklus tahun ajaran sebelumnya menunjukkan siswa
yang tuntas sebanyak 12 siswa dalam persen sebesar 34, 2%, pada siklus I siswa
yang tuntas sebanyak 23 siswa dalam persen sebesar 57, 5%, sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 40 siswa dalam persen sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dapat
meningkatkan hasil belajar fiqih materi shalat jenazah dan shalat jamak pada
siswa kelas VII MTs Ma’arif 3 Grabag Magelang Tahun Ajaran 2016/2017.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain atau rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). PTK adalah “suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama” (Arikunto, 2012: 1). Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai
dengan siklus pertama yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu: perencanaan
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting)
(Iskandar, 2012: 48).
Identifikasi Masalah

Perencanaan
Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan

Pengamatan
Permasalahan baru hasil refleksi

Perbaikan Perencanaan
Refleksi

Siklus II

Pelaksanaan

Pengamatan
Permasalahan baru hasil refleksi

Refleksi
Tuntas

Perbaikan Perencanaan

Pelaksanaan

Siklus III
Pengamatan

Gambar 3.1 Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Iskandar, 2012: 49).
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting dalam penelitian ini meliputi: tempat penelitian dan waktu
penelitian sebagai berikut:
a. Tempat penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah
Negeri 5 Batang Hari pada mata pelajaran FIQIH kelas X IPS tentang
penyelenggaraan jenazah, alasan peneliti memilih Madrasah Aliyah Negeri
5 Batang Hari kelas X IPS adalah dalam hal observasi dan wawancara
peneliti dengan guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari bahwa siswa Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari kelas X IPS dalam pembelajaran FIQIH siswa lebih cendrung mendengar, menghafal, dan kesulitan untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dikarenakan guru
hanya menggunakan metode ceramah.
b. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021, pada semester genap.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS yang terdiri dari 29 orang,
10 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Dari data Madrasah Aliyah Negeri 5
Batang Hari tahun ajaran 2020/2021.
C. Prosedur Umum Penilitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan melalui 3 siklus untuk
melihat hasil peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada mata
pelajaran FIQIH dengan menggunakan metode demonstrasi. Masing-masing siklus dengan tahap: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi dengan kolaborasi antara peneliti dengan guru FIQIH kelas X IPS di Madrasah Aliyah
Negeri 5 Batang Hari, berikut ini adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilakukan pada setiap siklus.
Peneliti sudah mengetahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan
pada siklus I, maka peneliti dan guru berkolaborasi menentukan rancangan
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tindakan berikut pada siklus II, maka peneliti dan guru berkolaborasi melanjutkan
kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) seperti pada siklus I. Jika telah selesai
pelaksanaan pada siklus II, apabila peneliti belum merasa puas untuk perbaikan
dan peningkatan atas tindakan tersebut, peneliti dapat melanjutkan penelitian
kedalam siklus III, yang cara pelaksanaanya sama dengan siklus sebelumnya.
Tidak ada ketentuan atau ketetapan berapa siklus yang harus dilakukan oleh
peneliti dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini tergantung
dengan peneliti, jika hasil penelitian telah menemukan hasil yang memuaskan
dalam perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran di kelas, maka peneliti
dapat menghentikan dan mengambil kesimpulan, namun disarankan sebaiknya
PTK dilakukan paling kurang dua siklus (Iskandar, 2012: 48-49).
1. Gambaran pelaksanaan siklus I
a. Perencanaan
Adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi:
1. Permintaan izin dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
2. Mengadakan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera diatasi. Tahap ini peneliti melakukan observasi pada pembelajaran, wawancara dengan rekan guru dan siswa.
3. Membuat lembar observasi bagi guru dan siswa untuk melihat proses
pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Bagaimana
aktifitas siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung yaitu:
a. Menetapkan materi pelajaran dengan berpedoman pada siklus.
b. Membuat RPP.
c. Membuat lembar observasi untuk siswa.
d. Menyiapkan bahan belajar, materi dan alat evaluasi.
b. Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu yang
sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan adalah bentuk kegiatan atau tinFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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dakan yang dilakukan dari semua yang telah direncanakan dengan penelitian
sebagai berikut:
1. Menyajikan materi sesuai dengan siklus dan RPP.
2. Mempelajari materi pada siklus I, II, dan III dengan menggunakan atau
menerapkan metode demonstrasi.
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berinteraksi, aktif, kreatif, dan berinovasi dalam proses pembelajaran.
4. Mengamati setiap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran.
5. Siswa diberikan waktu untuk mengulas atau mengulangi materi yang baru
saja dipelajari secara bersama–sama.
6. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
c. Tahap pengamatan
Tahap observasi atau mengamati dalam penelitian tindakan kelas dipusatkan baik kepada peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, maupun kepada hasil tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang melingkupinya, pada saat dilaksanakan suatu tindakan secara bersamaan juga dilaksanakan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi
selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi atau pengamatan terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam
mengimplementasi pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun pengamatan dalam penelitian ini mencangkup:
1. Mengamati situasi kegiatan pembelajaran.
2. Kecakapan penyelenggaraan jenazah.
3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran.
4. Aktivitas siswa ketika menyimak, mengoreksi, menunjukkan gagasan ataupun ide terhadap materi pelajaran.
5. Aktifitas siswa dalam berinteraksi antar sesama.
6. Observer mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi dengan
menggunakan metode demonstrasi.
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d. Refleksi
Refleksi adalah untuk mengkaji keseluruhan tindakan yang telah dilakukan
berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna
menyempurnakan tindakan berikutnya (Daryanto, 2014: 40). Tahap-tahap refleksi
adalah:
1. Menganalisis kekurangan yang ada pada siklus I.
2. Peneliti (observer) dan guru berkolaborasi mendiskusikan hasil analisis,
kemudian dibuat perbaikan berdasarkan kekurangan yang ada.
3. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menyusun
RPP pada siklus II.
2. Gambaran pelaksanaan siklus II.
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi
siklus II. Perancanaan pembelajaran siklus II masih sama dengan siklus I
hanya saja guru lebih memberi ransangan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapat.
b. Pelaksanaan tindakan
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode
demonstrasi tentunya berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi siklus I. Di setiap pembelajaran diusahakan guru membawa media.
c. Tahap pengamatan
Tahap observasi atau mengamati dalam penelitian tindakan kelas
dipusatkan baik kepada proses penyelenggaraan jenazah siswa maupun
kepada hasil tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang melingkupinya, pada saat dilaksanakan suatu tindakan secara bersamaan juga dilaksanakan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi atau pengamatan terhadap pembelajaran yang sedang
berlangsung untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang
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dihadapi dalam mengimplementasi pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun pengamatan dalam penelitian ini mencangkup:
1. Mengamati situasi kegiatan pembelajaran.
2. Kecakapan pennyelenggaraan jenazah.
3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran.
4. Aktivitas siswa ketika menyimak, mengoreksi menunjukkan gagasan
ataupun ide terhadap materi pelajaran.
5. Aktifitas siswa dalam berinteraksi antar sesama.
6. Obsever mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi
dengan menggunakan metode demonstrasi.
d. Refleksi
Refleksi adalah sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi, biasanya peneliti dan guru berkolaborasi direalisasikan melalui diskusi. Tahap-tahap refleksi adalah:
1. Menganalisis kekurangan yang ada pada siklus II.
2. Peneliti (observer) dan guru berkolaborasi mendiskusikan hasil analisis, kemudian dibuat perbaikan berdasarkan kekurangan yang ada.
3. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menyusun RPP pada siklus III.
3. Gambaran pelaksanaan siklus III
a. Pelaksanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi
siklus III. Perancanaan pembelajaran siklus III masih sama dengan siklus II
hanya saja guru lebih memberi ransangan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapat.
b. Pelaksanaan tindakan
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode
demonstrasi tentunya berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi siklus
II. Disetiap pembelajaran diusahakan guru membawa media atau alat peraga.
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c. Tahap pengamatan
Tahap observasi atau mengamati dalam penelitian tindakan kelas dipusatkan baik kepada proses penyelenggaraan jenazah siswa maupun kepada hasil tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang melingkupinya, pada saat dilaksanakan suatu tindakan secara bersamaan juga dilaksanakan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi
selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi atau pengamatan terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun
pengamatan dalam penelitian ini mencangkup:
1. Mengamati situasi kegiatan pembelajaran.
2. Kecakapan penyelenggaraan jenazah.
3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran.
4. Aktivitas siswa ketika menyimak, mengoreksi menunjukkan gagasan
ataupun ide terhadap materi pelajaran.
5. Aktifitas siswa dalam berinteraksi antar sesama.
6. Obsever mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi dengan
menggunakan metode demonstrasi.
d. Refleksi
Peneliti melakukan refleksi pada siklus III dan menganalisis ternyata masih sama dengan siklus II. Apabila pada siklus ini belum berhasil
maka dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai berhasil (Iskandar, 2012:
50).
D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data-data dalam penelitian ini diambil melalui instrumen observasi, wawancara, tes
praktek, dan dokumentasi. Selama pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan metode demonstrasi berlangsung. Lembar observasi yang
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digunakan yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran saat
melaksanakan metode demonstrasi. Di setiap akhir siklus dilaksanakan tes
praktek yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan
metode demonstrasi.
2. Instrument pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data (IPD) adalah alat bantu yang dipilih
dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah (Sugiono, 2013: 222).
a. lembar observasi pelaksanaan pembelajaran
Lembar

observasi

yang

digunakan

yaitu

lembar

observasi

keterlaksanaan pembelajaran didalam pelaksanaan metode pembelajaran
demonstrasi. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang
berhubungan dengan prilaku manusia, proses kerja yaitu kegiatan belajar
mengajar dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Lembar
observasi tersebut digunakan sebagai pedoman melakukan observasi atau
pengamatan untuk memperoleh informasi bagaimana proses dengan
metode demonstrasi yang di laksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 5
Batang Hari.
b. Panduan wawancara
Menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat
dan gambaran di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
c. Tes praktek
Instrumen bentuk alat praktek/peraga yang disusun berdasarkan
indikator pencapaian kecakapan penyelenggaraan jenazah. Tes praktek
akan diberikan kepada siswa pada setiap akhir pelaksanaan siklus. Hasil
dari tes praktek ini bertujuan untuk mengukur peningkatan kecakapan
penyelenggaraan jenazah siswa setelah melaksanakan pembelajaran
dengan metode demonstrasi. Dalam penelitian ini dilaksanakan tiga kali
tes kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus yaitu: tes akhir
siklus I, tes akhir siklus II dan tes akhir siklus III.
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d. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan adalah kamera dengan menampilkan
foto-foto kegiatan siswa selama proses pembelajaran dengan metode
demonstrasi. Foto-foto ini digunakan sebagai alat bantu untuk
menggambarkan apa yang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran
berlangsung.
3. Data dan sumber data
a. Jenis data
1. Data kualitatif seperti data primer dan data sekunder
a. Data primer
Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber
tanpa perantara. Data primer yang penulis maksud dalam penelitian
ini adalah data wawancara dan observasi mengenai penggunaan
metode

demonstrasi

dalam

meningkatkan

kecakapan

penyelenggaraan jenazah oleh siswa kelas X IPS di Madrasah
Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil
sekolah dan struktur oraganisasi) atau publikasi lainnya.
2. Data kuantitatif seperti data hasil tes praktek penyelenggaraan jenazah
oleh siswa.
b. Sumber data
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa dan guru mata
pelajaran fiqih kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi
teknik metode gabungan (Mixed Methods Research). Teknik kualitatif digunakan
untuk mendeskripsikan keterlaksanaan rencana tindakan, menggambarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dan mendeskripsikan aktivitas atau partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran serta kecakapan
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penyelenggaraan jenazah siswa sesuai dengan hasil pengamatan. Sedangkan
teknik kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang efektivitas dari pembelajaran yang meliputi hasil belajar dan kecakapan penyelenggaraan jenazah
siswa.
Penentuan hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah berdasarkan hasil tes
praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus, dan partisipasi siswa
dalam pembelajaran. Kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa ditentukan dari
hasil penilaian kemampuan menyelesaikan tes praktek dengan baik berdasarkan
indikator-indikator penilaian.
Peningkatan pembelajaran ditentukan berdasarkan pencapaian pada aspekaspek hasil tes kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa. Berikut analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Triangulasi data
Triangulasi data dilakukan dengan memadukan data yang diperoleh dari
hasil lembar observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun informasi secara
sistematis dari tahap reduksi data sehingga mempermudah dalam membaca data.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah pemberian makna pada data yang diperoleh
dari penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil data
yang telah diperoleh.
a. Analisis data hasil observasi
Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan metode demonstrasi. Analisis data observasi adalah sebagai berikut:
1. Untuk setiap aspek yang diamati diberi skor sesuai dengan pedoman
penskoran pada kisi-kisi lembar observasi yang telah dibuat.
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2. Menghitung skor total yang telah diperoleh setelah keterlaksanaan pembelajaran. Skor total yang telah diperoleh tersebut dihitung persentasenya
dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjiono, 2012: 43).
𝑝=

𝑓
𝑋 100%
𝑁

Keterangan:
P = angka persentase
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
Tabel 3.1
Pedoman Persentase Rata-rata Hasil Observasi Aktifitas Guru dan Siswa. (Rahayu,2014: 12).
Persentase Rata-rata

Kategori

81% - 100%

Sangat baik

61% - 80%

Baik

41% - 60%

Sedang

21% - 40%

Buruk

< 21%

Sangat Buruk

b. Analisis hasil tes
Analisis hasil tes dilakukan untuk mengukur kecakapan penyelenggaraan
jenazah siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode
demonstrasi. Data hasil tes dianalisis berdasarkan pedoman penilaian yang telah
dibuat oleh peneliti. Pedoman penilaian hasil tes berdasarkan rubrik skor penyelenggaraan jenazah. Adapun perhitungannya dengan rumus-rumus berikut. Untuk
menghitung skor rata-rata hasil tes kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa
menggunakan rumus (Sudjiono, 2012: 85).
𝑀𝑥 =

∑𝑥
𝑋 100%
𝑁

Keterangan:
Mx = Mean yang kita cari (skor rata-rata)
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Σx = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada
N = Jumlah Ideal (banyaknya skor-skor itu sendiri)
Hasil perhitungan nilai rata-rata tes yang telah diperoleh pada setiap siklusnya
kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut. (Rahayu, 2014: 13)
Tabel 3.2 Klasifikasi Persentase Nilai Kriteria Penyelenggaraan Jenazah Siswa.
Persentase Rata-rata

Kategori

80 < Mx ≤ 100

Sangat Tinggi

60 < Mx ≤ 80

Tinggi

40 < Mx ≤ 60

Sedang

20 < Mx ≤ 40

Rendah

0 < Mx ≤ 20

Sangat Rendah

Setelah diperoleh hasil persentase kemampuan penyelenggaraan jenazah
siswa, peneliti menentukan kategori kemampuan penyelenggaraan jenazah siswa.
Pemberian kategori bertujuan untuk mengetahui kualifikasi persentase kemampuan penyelenggaraan jenazah siswa.
F. Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat 70%
siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran (Asep dkk, 2012: 138). Keberhasilan
atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil tes praktek penyelenggaraan jenazah yang diperoleh oleh siswa. Kriteria ketuntasan minimal yang digunakan di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari apabila mencapai 70 atau 70%.
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BAB IV
TEMUAN, DESKRIPSI DATA, HASIL, DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Madrasah Aliyah Negeri Pemayung adalah Madrasah Aliyah yang terletak
di desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Sebelumnya Madrasah ini bernama Madrasah Aliyah Nuruzzaman Selat di bawah naungan yayasan
Nuruzzaman desa Selat selaku pendiri dengan ketua bapak H. Jamil.
Madrasah Aliyah yang terletak di titik koordinat selatan 01°33°08.8 dan
timur 103°26°26′ 7 ini berdiri pada tahun 2002 dengan surat keputusan pendirian
kanwil departemen agama provinsi Jambi Nomor: W.e/6-d/PP.02.3/127/2003,
tanggal 6 Maret 2003, dengan piagam pendirian Madarasah swasta nomor:
D/W.e/6/MA?15/2003, tanggal 6 Maret 2003 dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM): 3121506004.
Pada Oktober tahun 2007 Madrasah Aliyah Nuruzzaman dinilai dari tim
asensor dari badan akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi (BAP) Jambi dan memperoleh nilai prediket C. lalu pada bulan November 2007 mengkuti perivikasi data
dan fisik oleh tim verifikasi penegrian Madrasah departemen agama RI, sampai
akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Madrasah ini dinegerikan oleh menteri
agama republik Indonesia bapak M. basyuni dengan surat keputusan nomor 151
tahun 2009, tanggal 13 Oktober 2009 dan diresmikan penegriannya oleh kepala
kantor wilayah departemen agama propinsi Jambi bapak Drs. H. Abdul kadir Husain, M. Pd, pada tanggal 26 Januari 2010 secara serentak dengan dengan Madrasah yang dinegerikan se Kabupaten Batang Hari di pondok pesantren nurul jadid
Rambutan masam pada tanggal 7 Januari 2010 di lantik Muhammad, S.Ag, menjadi kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemayung sampai dengan sekarang.
Pada tahun 2011 Madrasah ini dinilai oleh tim asensor dari badan
akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Jambi (BAP S/M) dan terakreditasi dengan
nilai 70,99 peringkat B, berdasarkan surat keputusan ketua BAP-S/M Propinsi
Jambi, Nomor: 145.c/BAP-S/M/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011. Kemudian

31

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

32

seiring berjalannya waktu keluarlah SK dari Kementerian Agama pada bulan Mei
tahun 2017 Madrasah Aliyah Negeri Pemayung diganti menjadi Madrasah Aliyah
Negeri 5 Batang Hari, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Selama kurun waktu 8 tahun sampai dengan sekarang Madrasah ini berjalan dipimpin oleh 4 orang kepala Madrasah yaitu:
1. Sargawi, BA. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
2. Zainabun tahun 2006 sampai dengan Agustus tahun 2007.
3. Muhammad S. Ag. Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun
2009.
4. Jarjani, S,Pd.I tahun 2009 sampai dengan sekarang.
2. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Guru adalah seorang pengajar dan pendidik yang bertangung jawab
terhadap keberhasilan anak didiknya di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh guru yang mengajar di
dalam kelas, di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari sebagaimana beban guru
mengajar di dalam kelas atau pun dilingkungan sangat berat, guru yang memikul
tangung jawab terhadap anak didiknya dan terhadap keluarganya sendiri. Yang
demikian membuat guru mencari penghasilan sebagai tambahan untuk kebutuhan
hidup, apalagi imbalan yang diterima tidak mencukupi (minim/rendahnya gaji
guru). Dengan niat yang ikhlas untuk memajukan pendidikan agama, maka proses
belajar mengajar terlaksana dengan baik.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Madrasah aliyah Negeri 5
Batang Hari, jumlah guru yang mengajar sebanyak 36 orang, keadaan guru yang
mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ini semuanya termotivikasi
untuk mengajar, walaupun imbalan yang diterima hanya sedikit, dengan niat yang
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ikhlas dan juga memajukan pendidikan agama bagi anak didik khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari maka kelancaran proses belajar mengajar akan
terlaksana dengan baik.
Keberhasilan anak didik memerlukan guru yang berkualitas, kemauan keras,
disiplin, dan ikhlas di dalam mengajar. Dan sumber data yang penulis dapat
mengenai tenaga pengajar dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
No

Nama Guru

Jabatan

Mata Pelajaran

1

Jarjani, S,Pd.I

Kepala Madrasah

-

2

Nani Susrianti, S. Pd.

Waka kurikulum

Fisika

3

Drs. Zainabun

Waka Siswa

Alqur'an Hadits

4

Nani Hertati, S. Pd.I

Waka Sarpas

PPKN

5

Alfaizin, S.Ag

Ka. Tata Usaha

-

6

Neli Mariana

Staf Tata Usaha

-

7

M. Alam

Staf Tata Usaha

-

8

M.Amin

Staf Tata Usaha

-

9

Afrizal

Bendahara

Bhs, Inggris

10

Lukman Edi

Satpam

-

11

Khairul Ihwan

Satpam

-

12

Yusrita

Cleaning Service

-

13

Junaidi.S.Pd.i

Pembina OSIS

Ekonomi

14

Ramalan,S.Pd.I

Pembina Pramuka

Bhs, Arab

15

Irana Wahyuni, S.Pd

Pembina Pramuka

Matematika

16

Fitria Sari, S.Pd

Pembina UKS/PMR

BK

17

Fera Zulainy, S. Pd.

Wali Kelas

Matematika

18

Resti Efriani, S. Pd.

Wali Kelas

Kimia/Fisika

19

Lia Rahtiani, S. Pd.

Wali Kelas

Seni Budaya

20

M. Nazily, S. Ag.

Guru

Sejarah

21

Sri Sumarni, SH

Wali Kelas

Sosiologi

22

Ratumas Eva, S. Pd.I

Guru

Geografi
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23

Wulan Widya A.A.Md

Guru

Bhs. Inggris

24

Siasma, S.Pd.I

Wali kelas

Bhs. Indonesia

25

Dwi Refnita, S.Pd.I

Guru

Biologi

26

Amir Mahmud, S.S

Guru

Bhs, Arab

27

Samsinar, S.Pd

Guru

Bhs. Indonesia

28

Sofwan. A. Ma

Guru

Akidah Akhlak

29

Irana Wahyuni, S.Pd

Guru

Matematika

30

Juniadi, S.Pd

Guru

Ekonomi

31

Linziyatul Maula, S.Pd.I

Guru

Bhs, Arab

32

Ansori. S.Pd.I

Guru

Akidah Akhlak

b. Keadaan Siswa
Siswa adalah anak didik yang memerlukan didikan, bimbingan dan arahan
yang siap untuk di ajarkan, dan memerlukan ilmu pengetahuan. Tugas mengajar
untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dengan bimbingan yang baik
akan menjadi terarah.
Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat tabel
dibawah ini:
No

Kelas

1

Jumlah Siswa

Jumlah

Lai-laki

Perempuan

X IPA

5

25

30

2

X IPS

9

20

29

3

XI IPA

12

23

35

4

XI IPS

14

25

29

5

XII IPA

11

24

25

6

XII IPS 1

10

17

27

7

XII IPS 2

9

16

25

Jumlah

70

170

220
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari ini berjumlah 220 orang siswa.
3. Struktur Organisasi Madrasa Aliyah Negeri 5 Batang Hari
Dari struktur organisasi Madrasah, Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
di atas dapat dilihat bahwa kepala sekolah adalah pemimpin yang berfungsi
sebagai manajer dan supervisor, disamping itu ia juga mempunyai tugas
merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses
pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari yang berhubungan dengan
pelaksanaan kurikulum atau kegiatan pembelajaran. Sumber data yang penulis
peroleh mengenai struktur organisasi di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari
dapat dilihat dibawah ini:

Kepala Madrasah
Jarjani, S,Pd.I
Waka Kurikulum

Waka Sapras

Waka Kesiswaan

Kaur TU

Nani Surianti, S.Pd

Nani Hertati, S.Pd,I

Drs. Zainabun

Alfaizin, S. Ag

Pembina Osis

Pembina UKS

PembinaPramuka

Bendahara: Af-

Juniadi, S. Pd

Fitria Sari, S. Pd

Ramalan, S. Pd.I

rizal, S. Pd

Staf TU

Satpam

Neli Mariani

Lukman Edi

M. alam

Khairul Ikhwan

Wali Kelas
Kelas X IPA

: Fera Zulaini, S. Pd

Kelas X IPS

: Samsinar, S.Pd.I

Kelas XI IPA

: Resti Efriani, S. Pd

M. syahiri

Kelas XI IPS

: Nani Hertati, S. Pd.I

M. amin

Kelas XII IPA : Sri Sumarni, Sh
Kelas XII IPS 1 : Lia Rahtiani, S. pd

Siwa/Siswi

Kelas XII IPS 2 : Rts. Eva, SPd.I

(Dokumen, Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari 2020).
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B. Temuan Penelitian
Kondisi awal nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran FIQIH tentang penyelenggaraan jenazah di kelas X IPS masih rendah (Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari 2020).
Tabel 4.1 (Nilai Ulangan Harian Pra Siklus Siswa Kelas X IPS)
No

Nama

Nilai Prasiklus

Ketuntasan

1

Adelia agustin

40

Tidak Tuntas

2

Arif setiawan

50

Tidak Tuntas

3

Asih purwati

50

Tidak Tuntas

4

Bunga sapitri dewi

40

Tidak Tuntas

5

Deli jumati

70

Tuntas

6

Dhea monicha

40

Tidak Tuntas

7

Dipiawan sika

70

Tuntas

8

Elsa aprlia listi

50

Tidak Tuntas

9

Fajar ifro sanjaya

80

Tuntas

10

Imam kurniawan

50

Tidak Tuntas

11

Indra Julianton

60

Tidak Tuntas

12

Jamaina

70

Tuntas

13

Lidya audriani

50

Tidak Tuntas

14

Melati

60

Tidak Tuntas

15

M. zam zami

40

Tidak Tuntas

16

Renaldi

70

Tuntas

17

Ridho ahmad cahyadi

70

Tuntas

18

Ridho zulfikar

50

Tidak Tuntas

19

Santi patriyah

60

Tidak Tuntas

20

Septiani anggi purwati

70

Tuntas

21

Silpa lestari

60

Tidak Tuntas

22

Siti hermawati

70

Tuntas

23

Sri hartini

50

Tidak Tuntas
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24

Vitdini ziadatul hoiriyah

70

Tuntas

25

Wahyu hidayat

60

Tidak Tuntas

26

Wariyah

60

Tidak Tuntas

27

Wardiyah

70

Tuntas

28

Wulandari

60

Tidak Tuntas

29

Reni Apriani

60

Tidak Tuntas

Jumlah

1700

10

Nilai rata-rata

58,62

29

Prestasi keberhasilan siswa

34,48%

10

Prestasi siswa belum berhasil

65,51%

19

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 terlihat nilai ulangan harian
siswa masih rendah. Jumlah siswa yang berhasil hanya 10 orang atau 34,48% dari
jumlah keseluruhan siswa, sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 19 orang
atau 65,51% dari jumlah keseluruhan. Nilai rata-rata ulangan yang diperoleh
siswa masih rendah yakni 58,62%. Dari temuan nilai ulangan siswa, peneliti mulai
melakukan penelitian tindakan kelas di kelas X IPS untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siwa dengan
menggunakan metode demonstrasi.

C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan
24 Maret 2020. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam tiga pertemuan dua pertemuan pemberian tindakan dan satu kali
pertemuan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus yang setiap pertemuannya terdiri dari 2x45 menit. Tindakan pembelajaran yang dilakukan
pada setiap siklus disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran FIQIH dengan mengunakan metode demonstrasi di kelas X IPS Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari dengan jumlah siswa 29 orang yang terdiri dari 9
orang siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksa-
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naan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu
untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siwa kelas X IPS di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
1. Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran
yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2020, 25 Februari 2020 dan diakhiri pada
tanggal 29 Februari 2020 dengan memberikan tes praktek penyelenggaraan jenazah akhir siklus I kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus I
Tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan yang akan dilaksanakan,
yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi penyelenggaraan jenazah yang akan dipelajari dengan metode demonstrasi, menyusun
dan mempersiapkan bahan ajar, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi
keterlaksanaan proses pembelajaran, dan mempersiapkan tes praktek kecakapan
penyelenggaraan jenazah siswa akhir siklus I dan menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran.
Tabel 4.2. Jadwal Perencanaan (Siklus I)
No
1

2

3

Hari/tanggal
Sabtu, 22 Februari
2020
Selasa, 25 Februari 2020
Sabtu 29 Februari
2020

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
Pemberian materi penyelenggaraan jenazah

Pertemuan II

Pemberian materi shalat jenazah

Pertemuan III

Tes praktek akhir (Siklus I)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti memberikan gambaran kepada guru untuk
melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
tahap pelaksanaan siklus I Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam dua
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kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan tes praktek kecakapan peneyelenggaraan jenazah siklus I yang dilakukan selama 2x45 menit atau 2
jam pelajaran dengan pokok bahasan penyelenggaraan jenazah dan sub pokok bahasan shalat jenazah. Peneliti dan guru berkolaborasi melaksanakan penelitian
tindakan kelas. Peneliti dibantu satu pengamat yang akan diamati selama kegiatan
pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang sudah
peneliti sediakan. Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode demonstrasi.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Februari 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
materi penyelenggaraan jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran FIQIH
dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Siswa belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi.
Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas
pada pertemuan ini adalah materi penyelenggaraan jenazah. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan
perhatian siswa, kemudian guru juga memberikan motivasi tentang
manfaat pelajaran yang dipelajari hari ini. Setelah itu guru memulai pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah dimulai
dengan menjelaskan pengertian penyelenggaraan jenazah dan hal-hal
yang mencakup di dalamnya.
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b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk menyimak bacaan Alqur’an yang terkait dengan pelaksanaan tatacara penyelenggaraan
jenazah?
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide atau
pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board/kartu.
d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ide-ide,
guru mengevaluasi ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung yang
telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan sebagai
berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak
sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah
dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta terkadang
waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir, guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa mengambil kesimpulan
materi penyelenggaraan jenazah yang telah dipelajari. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru selama 10 menit. Kebanyakan siswa masih terlihat bingung dan susah mengeluarkan pendapat
ketika permasalahan diberikan oleh guru. Sebagian siswa malah mengobrol dan tidak memperhatikan intruksi guru.
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Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Materi yang akan disampaikan
adalah materi shalat jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan kembali bahwa akan dilaksanakan pembelajaran
FIQIH dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada
siswa. Siswa belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang
dihadapi. Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan
dibahas pada pertemuan ini adalah materi shalat jenazah. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan perhatian
siswa, kemudian guru juga memberikan motivasi tentang manfaat pelajaran yang dipelajari hari ini. Setelah itu guru memulai pembelajaran sesuai
dengan RPP yang telah disusun.
2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru akan menentukan dan mempersiapkan pertanyaan yang akan
diajukan dengan menjelaskan materi tentang shalat jenazah.
b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan pertanyaan atau suatu masalah kepada siswa, yaitu
ada berapakah rukun shalat jenazah?
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide atau
pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board/kartu.
d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ideide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung
yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi
yang kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan
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sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang
banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan
santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa
untuk berpikir, guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang
terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa memberikan kesimpulan materi shalat jenazah yang telah dipelajari. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan ke II, sebagian siswa masih tampak bingung dalam menjawab masalah yang diberikan guru. Tetapi dalam pertemuan ke II
ini kurang lebih 6 orang siswa sudah tampak aktif dalam mengeluarkan
pendapat.
Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Februari
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Pada pertemuan ini guru mengadakan tes praktek akhir siklus I tes praktek ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa setelah menggunakan metode demonstrasi.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes praktek kecakapan
penyelenggaraan jenazah.
2. Kegiatan inti
a. Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan tes
praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus I.
b. Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar.
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3. Penutup
Guru memberikan kesimpulan dan guru menutup pembelajaran dengan
salam dan doa.
c. Hasil Observasi siklus I
Tabel 4.3. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode
demonstrasi (Siklus I)

No

1

Skor

Indikator atau aspek yang
Nilai
Siswa

membuka

pelajaran

dengan

berdoa.

RataJumlah

rata

P1

P2

3

3

6

75

2

3

5

62,5

2

2

4

50

2

2

4

50

1

2

3

37,5

1

1

2

25

1

1

2

25

2

2

4

50

(%)

Siswa memberikan respon terhadap per2

tanyaan atau instruksi yang diberikan
oleh guru (Preparation)

3

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)
Siswa memperhatikan penjelasan umum

4

tentang materi ajar dan penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi
(Preparation).
Siswa bertugas menanggapi masalah

5

atau pertanyaan yang diajukan guru
(Fact-Finding)
Siswa mengemukakan pendapat dan

6

ide-ide tentang pertanyaan yang diajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika

7

diskusi kelas mengenai masalah yang
akan diselidiki (Idea Finding).

8

Siswa dan guru bersama-sama mencari
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jawaban yang paling benar (Implementation)
Siswa diberi kesempatan untuk menan9

yakan hal yang kurang dipahami (Im-

1

1

2

25

2

2

4

50

Jumlah

17

19

36

Rata-rata (%)

42,5

47,5

45

plementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan
10

untuk pembelajaran FIQIH yang dilaksanakan hari ini

Rata-rata keseluruhan (%)

45

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Tabel 4.4. Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Metode demonstrasi (Siklus I)
No

Skor

Indikator atau aspek yang
Dinilai

Jumlah

P1

P2

Ratarata
(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

3

3

6

75

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

3

3

6

75

3

3

6

75

2

2

4

50

Guru memberikan penjelasan tentang
3

materi ajar atau prosedur kegiatan yang
harus

dilakukan

oleh

siswa

dan

penggunaan metode demonstrasi
4

Guru dapat mengkondisikan siswa untuk belajar secara rapi dan tertib
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Guru memberikan pertanyaan tentang
5

materi yang sedang di pelajari (Prepa-

2

3

5

62,5

2

2

4

50

2

2

4

50

2

2

4

50

3

3

6

75

3

3

6

75

Jumlah

25

26

51

Rata-rata (%)

62,5

65

63,75

ration).
Guru memberikan kesempatan pada
6

siswa untuk berpikir kritis menjawab
pertanyaan yang di ajukan (FactFinding).
Guru

7

memotivasi

siswa

untuk

mengemukakan ide-ide yang kemudian
dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat

8

mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide
yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari imple-

9

mentation solusi/ide dalam kelas (implementation).
Guru bersama siswa menarik kes-

10

impulan untuk pembelajaran FIQIH
yang dilaksanakan hari ini.

Rata-rata keseluruhan (%)

63,75

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran FIQIH belum optimal yaitu persentase rata-rata
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sebesar 45%, masih terdapat beberapa kekurangan yaitu siswa belum
mengemukakan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan yang diajukan (Idea
Finding) ini terlihat dari persentasenya sebesar 25% dan juga belum dapat berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai masalah yang diselidiki
(Idea Finding) terlihat dari persentasenya 25% dalam menanyakan hal yang kurang dipahami (Implementation) hal ini terlihat dari persentasenya sebesar 25%.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa aktifitas
guru pada proses pembelajaran FIQIH pada siklus I sudah cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari persentase setiap itemnya. Tetapi masih terdapat beberapa item
yang menunjukkan aktivitas mengajar guru dikelas masih rendah, yaitu guru kurang mampu mengkomunikasikan rencana kegiatan pembelajaran FIQIH dengan
menggunakan metode pembelajaran demonstrasi hingga berakibat pada kurangnya
keaktifan siswa saat pembelajaran sehingga siswa masih binggung dalam menerapkan metode pembelajaran demonstrasi.
Adapun hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa akhir
siklus I materi penyelenggaraan jenazah dan shalat jenazah dengan menggunakan
metode demonstrasi.
Tabel 4.5. Hasil Kecakapan penyelenggaraan jenazah Siswa Dengan Metode
Pembelajaran demonstrasi (Siklus I)
No

Indikator

Siklus I

Kategori

1

Adab dalam melaksanakan shalat jenazah

67,24%

Tinggi

2

Kelancaran dalam pembacaan shalat jenazah

43,10%

Sedang

3

Hafalan pada bacaan shalat jenazah

42,67%

Sedang

4

Gerakan dalam shalat jenazah

65,51%

Tinggi

52,24%

Sedang

Rata-rata keseluruhan (%)

Untuk lebih jelas data hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dengan
metode pembelajaran demonstrasi dapat dilihat pada lampiran 2.
d. Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan tindakan
dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah
tindakan yang dilakukan pada siklus I sudah mencapai keberhasilannya atau beFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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lum, selain itu hasil kegiatan refleksi dapat dijadikan acuan peneliti dalam
merancang perencanaan tindakan pada siklus selanjutnya untuk meningkatkan kecakapan peyelenggaraan jenazah siswa yang diharapkan dan tidak mengulang
kesalahan yang sama pada siklus sebelumnya. Selanjutnya peneliti (observer) dan
guru berkolaborasi melakukan refleksi dengan menggunakan data-data yang telah
diperoleh selama proses pembelajaran. Setelah peneliti (observer) dan guru berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan
tindakan dan observasi, diketahui hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah akhir siklus I dikategorikan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa
dalam kategori sedang. Belum mencapai dalam kategori sangat tinggi yaitu lebih
dari 80%. Namun kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS hanya
52,24% kategori sedang berdasarkan hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah sisiwa akhir siklus I.
Selain itu berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru masih terlihat adanya kekurangan. Dalam proses pembelajaran
pada siklus I siswa belum secara aktif ketika mengeluarkan pendapat. Hal ini terlihat dari persentasenya sebesar 25%. Selain itu siswa masih belum terbiasa untuk
berpartisipasi secara aktif di kelas sehingga saat diminta untuk mengeluarkan
pendapat siswa masih malu-malu dikarenakan guru kurang mampu mengkomunikasikan rencana kegiatan pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode
demonstrasi hingga berakibat pada kurangnya keaktifan siswa saat diskusi sehingga siswa masih binggung dalam menerapkan metode demonstrasi.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan
untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, maka dilanjutkan
pada siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan berikut:
1. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil supaya siswa berani menanggapi
pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi di dalam kelas.
2. Guru dapat memotivasi siswa agar tidak malu-malu dalam mengeluarkan pendapat.
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Berdasarkan hasil refleksi dapat disimpulkan bahwa pada siklus I meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dikategorikan sedang dan belum mencapai kategori sangat tinggi, masih terdapat kekurangan serta hal-hal
yang perlu di perbaiki dalam proses pelaksanakan tindakan. Oleh karena itu
penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.
1. Pelaksanaan Penelitian Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran
yang dimulai pada tanggal 3 Maret 2020, 7 Maret 2020 dan diakhiri pada tanggal
10 Maret 2020 dengan memberikan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus II kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus II kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi penyelenggaraan jenazah yang akan dipelajari
dengan metode demonstrasi, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan
diajarkan, mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran,
mempersiapkan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus II,
dan menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang terjadi selama
proses pembelajaran.
Tabel 4.6 Jadwal Perencanaan (Siklus II)
No
1

2

3

Hari/tanggal
Selasa, 3 Maret
2020
Sabtu, 7 Maret
2020
Selasa, 10 Maret
2020

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
Pemberian materi penyelenggaraan jenazah

Pertemuan II

Pemberian materi shalat jenazah

Pertemuan III

Tes praktek akhir (Siklus II)
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b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan yang
akan dilaksanakan, yaitu: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
tahap pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam dua
kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus II yang dilakukan selama 2x45 menit
atau 2 jam pelajaran dengan pokok bahasan penyelenggaraan jenazah dan sub
pokok bahasan shalat jenazah. Namun terdapat tambahan kegiatan berdasarkan
hasil refleksi dari siklus I yaitu:
1. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil supaya siswa berani menanggapi
pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi di dalam kelas.
2. Guru dapat memotivasi siswa agar tidak malu-malu dalam mengeluarkan pendapat.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Maret 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB.Materi yang akan disampaikan adalah
materi penyelenggaraan jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran FIQIH
dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa
belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah materi penyelenggaraan jenazah. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan perhatian siswa,
kemudian guru juga memotivasi siswa tentang manfaat mempelajari pelajaran pada hari ini. Setelah itu guru memulai pembelajaran sesuai dengan RPP
yang telah disusun.
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2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, guru mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan disetiap kelompok dan guru memotivasi
siswa untuk aktif dalam mengeluarkan pendapat.
b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk memperhatikan
pertanyaan yang diberikan oleh guru yaitu, Apakah bacaan yang dibaca
dalam shalat jenazah? Setiap siswa harus mengemukakan pendapat dari
pertanyaan yang diberikan oleh guru.
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide atau pun
gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board/kartu.
d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ide-ide,
guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung yang
telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan sebagai
berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak
sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah
dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta terkadang
waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa memberikan kesimpulan
materi penyelenggaraan jenazah yang telah dipelajari. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan I, siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat
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tentang pertanyaan yang diberikan oleh guru selama 10 menit. Sudah sebagian
siswa mengeluarkan pendapat dengan jumlah siswa 13 orang dan sebagian
siswa masih susah mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan oleh
guru.
Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Maret 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
materi shalat jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran FIQIH
dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa
belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya
guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada pertemuan
ini adalah materi shalat jenazah. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan perhatian siswa, kemudian guru juga
memberikan motivasi tentang manfaat pelajaran yang dipelajari hari ini.
Setelah itu guru memulai pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan setiap kelompok.
b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi

disetiap kelompok

untuk

mendiskusikan

pertanyaan yang diajukan guru yaitu apakah perbedaan antara shalat
jenazah laki-laki dan perempuan?, Guru juga meminta setiap siswa harus
ikut berpatisipasi dalam mengeluarkan pendapatnya masing-masing.
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide ataupun
gagasan-gagasan

yang

kemudian

dituliskan

di

papan

tulis/white

board/kartu.
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d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ide-ide,
guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung yang
telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan sebagai
berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide atau gagasan
yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah dan
diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta terkadang waktu
jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir guna memperoleh
beberapa ide atau solusi yang terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa mengambil kesimpulan materi shalat jenazah yang telah dipelajari. Selama kegiatan berlangsung pada
pertemuan ke II, siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru selama 8 menit. Sudah sebagian siswa
mengeluarkan pendapat dengan jumlah siswa 17 orang dan sebagian siswa
masih susah mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan oleh guru.
Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari hari Selasa, 10 Maret
2020 jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Pada pertemuan ini guru mengadakan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus II. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa setelah
menggunakan metode demonstrasi.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes praktek kecakapan
penyelenggaraan jenazah.
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2. Kegiatan inti
a. Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan tes
praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah siklus II.
b. Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan mempraktekkan
penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar.
3. Penutup
Guru memberikan kesimpulan dan guru menutup pembelajaran dengan
salam dan doa.
c. Hasil Observasi siklus II
Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode
demonstrasi (Siklus II)

No

1

Skor

Indikator atau aspek yang
Nilai
Siswa

membuka

pelajaran

dengan

berdoa.

RataJumlah

rata

P1

P2

3

3

6

75

3

3

6

75

3

3

6

75

3

3

6

75

2

3

5

62,5

2

2

4

50

(%)

Siswa memberikan respon terhadap per2

tanyaan atau instruksi yang diberikan
oleh guru (Preparation)

3

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)
Siswa memperhatikan penjelasan umum

4

tentang materi ajar dan penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi
(Preparation).
Siswa bertugas menanggapi masalah

5

atau pertanyaan yang diajukan guru
(Fact-Finding)

6

Siswa mengemukakan pendapat dan
ide-ide tentang pertanyaan yang di-
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ajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika
7

diskusi kelas mengenai masalah yang

2

2

4

50

3

3

6

75

2

3

5

62,5

2

3

5

62,5

Jumlah

25

28

53

Rata-rata (%)

62,5

70

66,25

akan diselidiki (Idea Finding).
Siswa dan guru bersama-sama mencari
8

jawaban yang paling benar (Implementation)
Siswa diberi kesempatan untuk menan-

9

yakan hal yang kurang dipahami (Implementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan

10

untuk pembelajaran FIQIH yang dilaksanakan hari ini

Rata-rata keseluruhan (%)

66,25

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Metode demonstrasi (Siklus II)
No

Skor

Indikator atau aspek yang
Dinilai

Jumlah

P1

P2

Ratarata
(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

4

4

8

100

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

3

3

6

75

3

Guru memberikan penjelasan tentang ma-

3

3

6

75
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teri ajar atau prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
4

Guru dapat mengkondisikan siswa untuk

3

3

6

75

3

3

6

75

2

2

4

50

2

3

5

62,5

2

3

5

62,5

2

3

5

62,5

3

3

6

75

Jumlah

25

30

52

Rata-rata (%)

62,5

75

65

belajar secara rapi dan tertib
Guru memberikan pertanyaan tentang

5

materi yang sedang di pelajari (Preparation).
Guru

6

memberikan

kesempatan

pada

siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru

7

memotivasi

siswa

untuk

mengemukakan ide-ide yang kemudian
dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat

8

mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide
yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implemen-

9

tation solusi/ide dalam kelas (implementation).
Guru bersama siswa menarik kesimpulan

10

untuk pembelajaran FIQIH yang dilaksanakan hari ini.

Rata-rata keseluruhan (%)

65

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)
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P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode demonstrasi siswa sudah mengalami peningkatan dari siklus I hal ini dapat dibuktikan
persentase rata-rata siklus II sebesar 66,25% dari siklus I yaitu persentase rata-rata
sebesar 45%, upaya peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa sudah
dapat terlaksana walaupun secara keseluruhan belum memuaskan masih terdapat
beberapa kekurangan yaitu siswa belum secara aktif ketika siswa mengemukakan
pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan (Idea Finding), dan siswa berpartisipasi
secara aktif diskusi kelas mengenai masalah yang diselidiki (Idea Finding) ini terlihat dari persentasenya sebesar 50%.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa aktifitas
guru pada proses pembelajaran FIQIH pada siklus II mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan siswa, hal ini dapat dilihat
dari persentase setiap itemnya. Tetapi masih terdapat beberapa item yang menunjukkan aktivitas mengajar guru dikelas masih rendah, yaitu guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang
diajukan (Fact-Finding).
Adapun hasil tes praktek kecakapan peneyelenggaraan jenazah siswa akhir
siklus II materi penyelenggaraan jenazah dan shalat jenazah dengan menggunakan
metode demonstrasi.
Tabel 4.9 Hasil Kecakapan penyelenggaraan jenazah Siswa Dengan Metode Pembelajaran Demonstrasi (Siklus II)
No

Indikator

Siklus II

Kategori

1

Adab dalam melaksanakan shalat jenazah

79,31%

Tinggi

2

Kelancaran dalam pembacaan shalat jenazah

73,27%

Tinggi

3

Hafalan pada bacaan shalat jenazah

72,41%

Tinggi

4

Gerakan dalam shalat jenazah

81,03%

Sangat Tinggi

75,68%

Tinggi

Rata-rata keseluruhan (%)
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Untuk lebih jelas data hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dengan
menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dapat dilihat pada lampiran 3.
c. Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan tindakan
dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah
tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah mengalami peningkatan dari siklus
I. Hal ini terlihat dari kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa sudah sebagian
memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti dan guru berkolaborasi
berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah siklus II dalam kategori tinggi. Belum mencapai dalam kategori
sangat tinggi yaitu lebih dari 80%. Namun kecakapan penyelenggaraan jenazah
siswa kelas X IPS sudah mencapai 75,68% dikategorikan tinggi berdasarkan hasil
tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus II.
Selain itu berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru masih terlihat adanya kekurangan. Dalam proses pembelajaran
pada siklus II siswa belum secara aktif ketika mengeluarkan pendapat. Hal ini terlihat dari persentasenya sebesar 50%. Selain itu siswa masih belum terbiasa untuk
menanyakan hal yang kurang dipahami dan siswa masih belum aktif mengeluarkan pendapat.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus II dan
untuk meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa, maka dilanjutkan
pada siklus III dengan melakukan perbaikan-perbaikan berikut:
1. Guru harus optimal memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir
kritis menjawab pertanyaan yang diajukan, mengeluarkan pendapat dan
guru dapat menunjuk salah satu siswa supaya mau bertanya.
2. Guru memberikan tambahan point kepada siswa yang aktif agar siswa terpancing untuk mengeluarkan pendapatnya
Berdasarkan hasil refleksi dapat disimpulkan bahwa pada siklus II
meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dikategorikan tinggi dan
belum mencapai kategori sangat tinggi, masih terdapat kekurangan serta hal-hal
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yang perlu di perbaiki dalam proses pelaksanakan tindakan. Oleh karena itu
penelitian dilanjutkan ke siklus III dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah dipaparkan.
2. Pelaksanaan Penelitian Siklus III
Pelaksanaan siklus III dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran
yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2020, 17 Maret 2020 dan diakhiri pada tanggal 21 Maret 2020 dengan memberikan tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah akhir siklus III kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus III kegiatan yang
dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus III
Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang
materi penyelenggaraan jenazah yang akan dipelajari dengan metode demonstrasi,
menyusun dan mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan digunakan, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran
dan mempersiapkan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus
III. Dan menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang terjadi
selama proses pembelajaran.
Tabel 4.10 Jadwal Perencanaan (Siklus III)
No
1

2

3

Hari/tanggal
Sabtu, 14 Maret
2020
Selasa, 17 Maret
2020
Sabtu, 21 Maret
2020

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
Pemberian materi penyelenggaraan jenazah

Pertemuan II

Pemberian materi shalat jenazah

Pertemuan III

Tes praktek akhir (Siklus III)
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b. Tahap Pelaksanaan Siklus III
Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan siklus
III Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam dua kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah siklus III yang dilakukan selama 2x45 menit atau 2 jam pelajaran dengan
pokok bahasan penyelenggaraan jenazah dan sub pokok bahasan shalat jenazah.
Namun terdapat tambahan kegiatan berdasarkan hasil refleksi dari siklus II yaitu:
1. Guru harus optimal memberi kesempatan kepada siswar untuk berpikir
kritis menjawab pertanyaan yang diajukan, mengeluarkan pendapat dan
guru dapat menunjuk salah satu siswa supaya mau bertanya.
2. Guru memberikan tambahan point ke siswa agar siswa terpacing untuk
mengeluarkan pendapatnya.
Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Maret 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
materi penyelenggaraan jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran FIQIH
dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Siswa belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi.
Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas
pada pertemuan ini adalah materi penyelenggaraan jenazah. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan
perhatian siswa, kemudian guru juga memberikan motivasi tentang
manfaat pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu guru memulai
pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.
2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru mempersiapkan
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pertanyaan yang akan diajukan setiap kelompok.
b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk mendiskusikan
pertanyaan yang diajukan guru yaitu tuliskanlah bacaan shalat jenazah
laki-laki dan perempuan?
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide atau
pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board/kartu.
d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ide-ide,
guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung yang
telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan sebagai
berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide atau
gagasan yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak
sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan, diubah
dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan santai, serta terkadang
waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa mengambil kesimpulan
materi penyelenggaraan jenazah yang telah dipelajari. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I, siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru selama 7 menit. Hampir
seluruh siswa yang berjumlah 23 orang tampak berkonsentrasi memahami
pertanyaan dan mengeluarkan pendapat, hanya beberapa siswa saja masih
diam dan susah mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan
oleh guru.
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Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus III dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Maret 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
materi shalat jenazah.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan pembelajaran FIQIH
dengan metode demonstrasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Siswa belajar mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi.
Selanjutnya guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas
pada pertemuan ini adalah materi shalat jenazah. Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk memusatkan perhatian siswa,
kemudian guru juga memberikan motivasi tentang manfaat pelajaran yang
akan dipelajari hari ini.
2. Kegiatan inti
a. Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan disetiap kelompok.
b. Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk mendiskusikan
pertanyaan yang diajukan guru yaitu Apa bacaan yang dibaca setelah
takbir yang ke 2 dan ke 4?
c. Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan ide-ide atau
pun gagasan-gagasan yang kemudian dituliskan di papan tulis/white
board/kartu.
d. Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi mengeluarkan ideide, guru mengevaluasi Ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertampung
yang telah dituliskan dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi
yang kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan aturan
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sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam menuliskan apa pun ide
atau gagasan yang dipikirkan siswa, yang mana kuantitas ide yang
banyak sangat dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan
santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan bagi siswa
untuk berpikir guna memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
e. Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide dalam kelas.
3. Penutup
Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa melalui mengambil kesimpulan materi shalat jenazah. Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan II, siswa yang aktif berjumlah 26 orang siswa aktif mengungkapkan, menanggapi, dan mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru meskipun terkadang masih ada beberapa orang siswa
yang diam saja.
Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Maret 2020
jam ke 4-5 pada pukul 09.40-10.50 WIB. Pada pertemuan ini guru mengadakan
tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus III. Tes ini bertujuan
untuk

mengetahui

kecakapan

penyelenggaraan

jenazah

siswa

setelah

menggunakan metode demonstrasi.
1. Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa. Selanjutnya
guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes praktek kecakapan
penyelenggaraan jenazah.
2. Kegiatan inti
a. Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan tes
praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah siklus III.
b. Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan mengerjakan
tes praktek dengan baik dan benar.
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3. Penutup
Guru memberikan kesimpulan dan guru menutup pembelajaran dengan
salam dan doa.
c. Hasil Observasi siklus III
Tabel 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode
demonstrasi (Siklus III)

No

1

Skor

Indikator atau aspek yang
Nilai
Siswa membuka pelajaran dengan
berdoa.

RataJumlah

rata

P1

P2

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

4

7

87.5

(%)

Siswa memberikan respon terhadap
2

pertanyaan atau instruksi yang diberikan oleh guru (Preparation)

3

Siswa Belajar secara rapi dan tertib
(Preparation)
Siswa

4

memperhatikan

penjelasan

umum tentang materi ajar dan penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Preparation).
Siswa bertugas menanggapi masalah

5

atau pertanyaan yang diajukan guru
(Fact-Finding)
Siswa mengemukakan pendapat dan

6

ide-ide tentang pertanyaan yang diajukan (Idea Finding).
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika

7

diskusi kelas mengenai masalah yang
akan diselidiki (Idea Finding).

8

Siswa dan guru bersama-sama mencari
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jawaban yang paling benar (Implementation)
Siswa diberi kesempatan untuk me9

nanyakan hal yang kurang dipahami

3

3

6

75

3

3

6

75

Jumlah

35

38

73

Rata-rata (%)

87,5

95

91,25

(Implementation)
Siswa dan guru menarik kesimpulan
10

untuk pembelajaran FIQIH yang dilaksanakan hari ini

Rata-rata keseluruhan (%)

91,25

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
Tabel 4.12 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Metode demonstrasi (Siklus III)
No

Skor

Indikator atau aspek yang
Dinilai

P1

P2

Jumlah

Ratarata
(%)

1

Guru memasuki kelas tepat waktu

4

4

8

100

2

Guru menggali pengetahuan awal siswa

4

4

8

100

4

4

8

100

3

4

7

87,5

Guru memberikan penjelasan tentang ma3

teri ajar atau prosedur kegiatan yang harus
dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstarsi

4

Guru dapat mengkondisikan siswa untuk
belajar secara rapi dan tertib
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5

Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari (Preparation).

4

4

8

100

3

4

7

87,5

3

3

6

75

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

3

6

75

Guru memberikan kesempatan pada siswa
6

untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan
yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru

7

memotivasi

siswa

untuk

mengemukakan ide-ide yang kemudian
dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat

8

mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide
yang ada di depan papan tulis (Solution
Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implemen-

9

tation solusi/ide dalam kelas (implementation).
Guru bersama siswa menarik kesimpulan

10

untuk pembelajaran FIQIH yang dilaksanakan hari ini.
Jumlah

34

37

71

Rata-rata (%)

85

92,5

88,75

Rata-rata keseluruhan (%)

88,75

Keterangan:
1 : kurang (< 40%)

3 : baik (61 - 80%)

2 : sedang/cukup (41% - 60%)

4 : sangat baik ( 81% - 100%)

P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
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Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode demonstrasi siswa sudah mengalami peningkatan aktivitas belajar siswa. Kesimpulan
yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus III, antara
lain:
1. Siswa makin bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran FIQIH dengan
menggunakan metode demonstrasi karena siswa terlibat langsung dalam
menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran.
2. Hampir semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran karena mereka merasa termotivasi dan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.
3. Siswa semakin berani untuk bertanya, bertukar pendapat, mengungkapkan
pendapat, dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi yaitu dengan adanya pemberian point.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.12 aktivitas mengajar guru mengalami peningkatan yang optimal. Guru semakin baik dalam menciptakan suasana
belajar yang mengaktifkan siswa, selain itu terdapat peningkatan pada kegiatan
guru memotivasi siswa untuk aktif ketika diskusi yang mengakibatkan adanya
peningakatan pada keaktifan siswa. Untuk lebih data observasi aktivitas mengajar
guru pada siklus III dapat dilihat pada hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah
siswa dapat dilihat dari tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus III yang dilakukan setelah pemberian tindakan pada siswa mengenai materi
penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan metode demonstrasi.
Adapun hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah materi
penyelenggaraan jenazah dan shalat jenazah akhir siklus III adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13 Hasil Kecakapan penyelenggaraan jenazah Siswa Dengan Metode
Pembelajaran demonstrasi (Siklus III)
No
1

Indikator
Adab dalam melaksanakan shalat jenazah

Siklus III

Kategori

81,89%

Sangat Tinggi
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2

Kelancaran dalam pembacaan shalat jenazah

93,10%

Sangat Tinggi

3

Hafalan pada bacaan shalat jenazah

92,67%

Sangat Tinggi

4

Gerakan dalam shalat jenazah

97,41%

Sangat Tinggi

90%

Sangat Tinggi

Rata-rata keseluruhan (%)

Untuk lebih jelas data hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dengan
metode pembelajaran demonstrasi dapat dilihat pada lampiran 4.
4. Tahap Refleksi
Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil refleksi yang diperoleh menunjukkan
adanya perbaikan dan peningkatan hasil pada siklus III. Hal ini terlihat dari adanya peningakatan pada aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru serta
peningakatan hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada tes praktek
kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus III yang telah mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut penelitian pada siklus III dikatakan sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan tindakan yang telah
ditetapkan, yaitu adanya peningakatan aktivitas belajar siswa dan adanya peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kedalam kategori sangat tinggi
yaitu 90%, maka pemberian tindakan pada penelitian diakhiri pada siklus III.

D. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data tersebut
berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa, hasil observasi aktivitas mengajar
guru, dan tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa. Hasil data yang
diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagi berikut:
Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada suklis I diperoleh rata-rata persentase sebesar 45% sedangakan pada siklus II diperoleh rata-rata persentase
sebesar 66,25% dan pada siklus III diperoleh rata-rata persentase sebesar 91,25%.
Hal ini menunjukan adanya peningakatan aktivitas belajar siswa dalam proses
pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi.
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Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 63,75% sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata persentase
sebesar 65% dan pada siklus III di peroleh rata-rata persentase sebesar 88,75%.
Hal ini pun menunjukan adanya peningakatan kemampuan guru dalam mengelola
kelas sehingga mampu meningakatkan aktivitas belajar siswa.
Sedangkan hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik
tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah adalah sebagai berikut: perolehan
persentase rata-rata kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada tes praktek
akhir siklus I sebesar 52,24% kategori sedang, pada tes praktek akhir siklus II
sebesar 75,68% kategori tinggi dan pada tes praktek akhir siklus III sebesar 90%
kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada mata pelajaran FIQIH dengan menggunakan
metode demonstrasi.

E. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa
pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran menunjukan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa belum optimal.
Namun terjadi peningakatan pada aktivitas belajar dan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II dan
siklus III. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer dalam
melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar
guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh dari lembar
observasi digunakan peneliti dan observer sebagai bahan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14 Persentase Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode
demonstrasi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

69

Pertemuan

Skor Aktivitas

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

42,5%

62,5%

87,5%

45%

2

47,5%

70%

95%

47,5%

Rata-rata

45%

66,25%

91,25%

46,25%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.14 terjadi peningkatan aktivitas
belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan III. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran FIQIH dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari selama
proses pembelajaran.
Adapun persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III disajikan pada diagram berikut:
Persentase Aktivitas Belajar Siswa
100%

91.25%
66.25%

80%
45%

60%
40%
20%
0%

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan
Metode demonstrasi.
Sedangkan hasil observasi aktivitas mengajar guru yang diperoleh pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15 Persentase Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan Metode
demonstrasi.
Pertemuan

1

Skor Aktivitas

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

Siklus III

62,5%

62,5%

85%

22,5%
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2

65%

75%

92,5%

27,5%

Rata-rata

63,75%

65%

88,75%

25%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15 terjadi peningkatan mengajar
guru dari siklus I ke siklus II dan siklus III. Hal ini menunjukan bahwa guru mengalami perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran FIQIH dengan
menggunakan metode demonstrasi sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas
dan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Negeri 5 Batang Hari.
Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I, siklus II, dan siklus III disajikan pada diagram berikut:
Persentase Aktivitas Mengajar Guru
100.00%

88.75%
63.75%

80.00%

65%

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Mengajar Guru Dengan Menggunakan
Metode demonstrasi.
2. Tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah

Tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah yang digunakan adalah
tes formatif, yaitu tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Tes ini bertujuan
untuk mengukur peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa. Adapun
hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa pada setiap tes akhir siklus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.16 Persentase Kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS
Menggunakan Metode demonstrasi
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Tes Akhir

Persentase

Kriteria

Siklus I

52,24%

Sedang

Siklus II

75,68%

Tinggi

Siklus III

90%

Sangat Tinggi

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat dilihat adanya peningakatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dari siklus I ke siklus II dan siklus III dengan peningkatan yaitu persentase sebesar 37,76%. Peningkatan hasil
tes ini menunjukan tercapainya indikator keberhasilan Untuk lebih jelas data peningakatan hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dari siklus I ke siklus II
dan siklus III dapat dilihat pada lampiran 5. Adapun persentase kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa tersaji dalam diagram sebagai berikut:
Persentase Kecakapan penyelenggaraan jenazah
90.00%

90%
75.68%

80.00%
70.00%
60.00%

52.24%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.3 Diagram Hasil Tes praktek Kecakapan penyelenggaraan jenazah
Siswa Dengan Menggunakan Metode demonstrasi
Sedangkan rincian persentase kecakapan penyelenggaraan jenazah pada
masing-masing indikator kecakapan penyelenggaraan jenazah berdasarkan hasil
tes praktek siklus I, II dan tes siklus III dapat dilihat dalam tabel 4.17 dan diagram
batang berikut:
Tabel 4.17 Persentase Masing-Masing Indikator Kecakapan penyelenggaraan jenazah Siswa Kelas X IPS Pada Siklus I, II dan Siklus III.
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Persentase dan Kategori
Indikator
Siklus I
Siklus II
Siklus III
Adab dalam melaksanakan
67,24%
79,31%
81,89%
shalat jenazah
(Tinggi)
(Tinggi)
(Sangat Tinggi)
Kelancaran dalam pembacaan
43,10%
73,27%
93,10%
shalat jenazah
(Sedang)
(Tinggi)
(Sangat Tinggi)
Hafalan pada bacaan shalat
42,67%
72,41%
92,67%
jenazah
(Sedang)
(Tinggi)
(Sangat Tinggi)
Gerakan dalam shalat jenazah
65,51%
81,03%
97,41%
(Tinggi) (Sangat Tinggi) (Sangat Tinggi)
Diagram indikator kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa sebagai berikut:
Persentase Indikator Kecakapan penyelenggaraan jenazah
120.00%
100.00%
79.31%
80.00% 67.24%

93.10%

81.89%

73.27%

60.00%

72.41%

43.10%

97.41%

92.67%

81.03%
65.51%

42.67%

40.00%
20.00%
0.00%
Indikator I

Indikator II
Siklus I

Siklus II

Indikator III

Indikator IV

Siklus III

Gambar 4.4 Diagram Indikator Tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah
Siswa.
Keterangan
Indikator I

: Adab dalam melaksanakan shalat jenazah

Indikator II

: Kelancaran dalam pembacaan shalat jenazah

Indikator III

: Hafalan pada bacaan shalat jenazah

Indikator IV

: Gerakan dalam shalat jenazah

F. Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan
kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa dengan menggunakan metode demonstrasi kelas X IPS. Penelitian yang pembelajaran yang dilaksanakan pada
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penelitian ini telah sesuai dengan tahapan metode demonstrasi tahapan-tahapan
pembelajaran metode demonstrasi dapat meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah. Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode demonstrasi
telah menunjukan hasil yang cukup efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran FIQIH kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari. Hal ini terlihat
dari adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dan kecakapan penyelenggaraan
jenazah siswa yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi, karena dalam
proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi siswa sedemikian
rupa terlibat aktif dalam pembelajaran serta melatih kemampuan berpikir siswa
secara kritis sehingga siswa mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa yang
dilakukan pada siklus I mencapai 45% mengalami peningkatan pada siklus II
menjadi 66,25% dan pada siklus III lebih meningkat menjadi 91,25%. Sejalan
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan metode demonstrasi, hal serupa terjadi pada tes praktek hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil tes praktek kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus I diperoleh hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah
dengan kecakapan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah mencapai 67,24%,
pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 79,31% dan pada siklus III lebih
meningkat lagi hingga mencapai 81,89% kategori sangat tinggi, hasil tes praktek
kecakapan penyelenggaraan jenazah akhir siklus I kemampuan menguji kebenaran
permasalahan mencapai 43,10%, pada siklus II mencapai 73,27% dan pada siklus
III mencapai 93,10% kategori sangat tinggi, hasil tes siklus I kemampuan
menilai/membandingkan hasil dengan kriteria mencapai 42,67%, pada siklus II
mengalami peningkatan mencapai 72,41% dan pada siklus III meningkat hingga
mencapai 92,67% kategori sangat tinggi dan hasil tes kemampuan membuat kesimpulan dari solusi permasalahan mencapai 65,51%, pada siklus II mengalami
peningkatan yang sangat signifikan mencapai 81,03% dan pada siklus III meningkat hingga mencapai 97,41% kategori sangat tinggi. berdasarkan hasil tes praktek
penilaian peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari pada siklus I diperoleh rata-rata persentase
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

74

hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS pada kategori sedang
dengan persentase 52,24%, mengalami peningakatan pada siklus II mencapai
75,68% kategori tinggi dan mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus
III kategori sangat tinggi dengan persentase 90%. Berdasarkan analisis hasil tes
praktek siklus I, siklus II dan siklus III, kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa
kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari mengalami peningkatan
pada setiap indikatornya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa metode demonstrasi
dapat meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS di
Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas (PTK), dapat ditarik
kesimpulan yaitu:
1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 45%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 66,25% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus III menjadi 91,25%.
2. Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mencapai 63,75%, mengalami
peningkatan pada siklus II menjadi 65% dan mengalami peningkatan yang
signifikan pada siklus III menjadi 88,75%.
3. Sejalan dengan aktivitas belajar siswa yang meningkat maka, penerapan
pembelajaran metode demonstrasi juga meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang
Hari pada siklus I diperoleh persentase rata-rata pada kategori sedang
dengan persentase 52,24%. Pada siklus II diperoleh hasil kecakapan
penyelenggaraan jenazah siswa diperoleh rata-rata pada kategori tinggi
yaitu persentase 75,68%. Pada siklus III diperoleh hasil kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa diperoleh rata-rata persentase hasil kecakapan
penyelenggaraan jenazah siswa pada kategori sangat tinggi dengan persentase 90%. Sehingga penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan
kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomondasikan saran kepada
guru sebagai berikut:
1. Metode demonstrasi yang telah diterapkan pada siswa kelas X IPS di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari dapat meningkatkan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa sehingga dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran FIQIH.

75

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

76

2. Diharapkan kepada guru sebelum mengajar terlebih dahulu menyiapkan
rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan materi pembelajaran.
C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada allah
SWT, bahwa penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
ini, namun dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih terdapat kekurangankekurangan, baik dalam sistematis penulisan maupun bentuk kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat di harapkan penulis demi perbaikan
penulisan Penelitian Tindakan (PTK) ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan kepada
penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para guru di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari.
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LAMPIRAN 1
Pedoman Penskoran Per Indikator
Indikator
Memenuhi semua atau hampir indikator berikut:
1. Memahami petujuk, pernyataan, dan pertanyaan
dengan tepat
2. Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat.
3. Menguji tingkat keterpercayaan.
4. Membuat keputusan untuk menarik kesimpulan
Memenuhi sebagian dan beberapa indikator berikut:
1. Memahami petujuk, pernyataan, dan pertanyaan
dengan tepat
2. Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat.
3. Menguji tingkat keterpercayaan.
4. Membuat keputusan untuk menarik kesimpulan
Memenuhi sebagian atau beberapa indikator berikut:
1. Kurang memahami petujuk, pernyataan, dan pertanyaan dengan tepat
2. Kurang dapat membedakan antara fakta, non fakta dan
pendapat.
3. Kurang dapat menguji tingkat keterpercayaan.
4. Kurang dapat membuat keputusan
Memenuhi sebagian atau beberapa indikator berikut:
1. Tidak dapat memberikan petujuk, pernyataan, dan
pertanyaan dengan tepat
2. Tidak dapat membedakan antara fakta, non fakta dan
pendapat.
3. Tidak dapat menguji tingkat keterpercayaan.
4. Tidak dapat membuat keputusan untuk menarik kesimpulan
Memenuhi semua atau hampir indikator berikut:
1. Tidak dapat memberikan petujuk, pernyataan, dan
pertanyaan dengan tepat
2. Tidak dapat membedakan antara fakta, non fakta dan
pendapat.
3. Tidak dapat menguji tingkat keterpercayaan
4. Tidak dapat membuat keputusan untuk menarik kesimpulan

Skor
4

Keterangan
Baik

3

Cukup

2

Kurang

1

Sangat Kurang

0

Sangat Kurang Sekali

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 1

Skor Indikator Penyelenggaraan Jenazah (Siklus I)
Responden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
Jumlah
Jumlah Ideal
Presentase
𝑋

Indikator
I
2
2
2
1
2
2
3
2
4
2
2
3
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
2
4
2
3
4
2
4
78
116
67,24%

𝑀𝑥 = 𝑁 × 100% =

303
580

Indikator
II
1
1
1
1
3
2
3
2
2
1
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
50
116
43,10%

× 100%

= 52,24%

Indikator
III
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
1
2
1
4
2
1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
1
3
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
2
1
4
2
99
232
42,67%

Indikator Skor
IV
2
7
2
7
3
8
3
8
3
12
1
8
2
11
2
9
3
15
2
7
3
9
4
13
2
9
3
13
2
11
4
14
3
12
2
8
3
9
4
13
2
11
3
12
2
10
4
14
2
8
2
9
3
13
2
8
3
15
76
303
116
580
65,51% 52,24%

LAMPIRAN 3
Skor Indikator Penyelenggaraan Jenazah (Siklus II)
Responden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
Jumlah
Jumlah Ideal
Presentase
𝑋

Indikator
I
3
3
3
2
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
2
4
2
3
2
3
3
4
3
3
3
92
116
79,31%
439

𝑀𝑥 = 𝑁 × 100% = 580 × 100%
= 75,68%

Indikator
II
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
3
3
2
3
4
2
3
2
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
86
116
73,27%

Indikator
III
3
1
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4
2
3
3
3
3
1
4
3
4
1
2
3
3
3
3
3
2
2
3
1
3
2
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3168
232
72,41%

Indikator
IV
3
4
2
3
4
2
3
4
4
2
4
4
3
2
4
4
3
3
3
3
3
2
3
4
3
4
4
4
3
94
116
81,03%

Skor
13
16
14
13
18
14
15
19
20
14
17
19
14
13
14
19
14
14
13
15
12
13
13
14
15
16
17
16
15
439
580
75,68%

LAMPIRAN 4

Skor Indikator Penyelenggaraan Jenazah (Siklus III)
Responden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
Jumlah
Jumlah Ideal
Presentase
𝑋

Indikator
I
4
4
3
3
3
3
4
4
4
2
4
4
3
3
3
4
4
3
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
95
116
81,89%
522

𝑀𝑥 = 𝑁 × 100%= 580 × 100%
= 90%

Indikator
II
4
3
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
108
116
93,10%

Indikator
III
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
215
232
92,67%

Indikator
IV
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
113
116
97,41%

Skor
19
17
17
15
17
17
17
20
20
17
20
19
18
15
18
19
20
19
19
17
17
19
19
17
19
17
18
19
16
522
580
90%

LAMPIRAN 5

Peningkatan Kecakapan Penyelenggaraan Jenazah Siswa
Indikator

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Peningkatan

67,24%

79,31%

81,89%

14,65%

43,10%

73,27%

93,10%

50%

Hafalan pada bacaan shalat jenazah

42,67%

72,41%

92,67%

50%

Gerakan dalam shalat jenazah

65,51%

81,03%

97,41%

31,9%

Persentase rata-rata tes kecakapan
penyelenggaraan jenazah

52,24%

75,68%

90%

37,76%

Adab dalam melaksanakan shalat
jenazah
Kelancaran dalam pembacaan shalat
jenazah

Peningkatan kecakapan penyelenggaraan jenazah siswa
1. (X Siklus II – X Siklus I)+(X Siklus III – X Siklus II)
= (79,31%-67,24%)+(81,89%-14,65%)
= 12,07%+2,58%
= 14,65%
2. (X Siklus II – X Siklus I)+(X Siklus III – X Siklus II)
= (73,27%-43,10%)+(93,10%-73,27%)
= 30,17%+19,83%
=50%
3. (X Siklus II – X Siklus I)+(X Siklus III – X Siklus II)
= (72,41%-42,67%)+(92,67%-72,41%)
= 29,74%+20,26%
= 50%
4. (X Siklus II – X Siklus I)+(X Siklus III – X Siklus II)
= (81,03%-65,51%)+(97,41%-65,51%)
= 15,52%+16,38%
= 31,9%
5. (X Siklus II – X Siklus I)+(X Siklus III – X Siklus II)
= (75,68%-52,24%)+(90%-75,68%)
= 23,44%+14,32%
= 37,76%

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP SIKLUS I)
Sekolah

: Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari

Mata Pelajaran

: FIQIH

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi

: Penyelenggaraan jenazah

Alokasi Waktu

: 6×45 menit (3 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai dari bagian solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan diri yang di pelajari di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
1. 2 Meyakini syari’at Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah.
2. 2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah.
3. 2 Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dan hikmahnya.
4. 2 Mendemonstrasikan tata cara penyelenggaraan jenazah.
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1.2.1 Mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal.
1.3.2 Mampu memahami tatacara penyelenggaraan jenazah.
1.4.1 Mampu memperagakan tatacara penyelenggaraan jenazah.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar.
2. Memahami pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah.
3. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar.
E. MATERI PEMBELAJARAN
 Penyelenggaraan jenazah
 Shalatkan jenazah

F. PENDEKATAN/MODEL PEMEBELAJARAN

 Pendekatan
: saintifik
 Model
: Ceramah
 Metode
: demonstrasi
G. MEDIA, ALAT, DAN SUBER BELAJAR
 Media
: Gambar dan Alat peraga
 Alat dan bahan pemebelajaran : Spidol, Papan tulis, Kertas
 Sumber pembelajaran
:
- Buku paket pedoman guru mapel fiqih kelas X MA kemenag RI tahun 2014
- buku pegangan siswa mapel fiqih kelas X MA kemenang RI tahun 2014
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan pertama:
Kegiatan
Deskripsi
Alokasi waktu
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
10 menit
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.

Inti

Penutup

Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah dimulai dengan menjelaskan pengertian
penyelenggaraan jenazah dan hal-hal yang mencakup di
dalamnya.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk
menyimak bacaan Al-qur’an yang terkait dengan
pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah?
 Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan
ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang kemudian
dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan,
diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan
santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan
bagi siswa untuk berpikir, guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide
dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
mengambil kesimpulan tentang materi penyelenggaraan
jenazah yang telah dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan
dengan salam.

70 menit

10 menit

Pertemuan kedua:
Kegiatan
Deskripsi
Alokasi waktu
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
10 menit
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti
Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru akan menentukan dan mempersiapkan pertanyaan
yang akan diajukan dengan menjelaskan materi tentang
shalat jenazah.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberikan pertanyaan atau suatu masalah kepada
siswa, yaitu ada berapakah rukun shalat jenazah?
70 menit
 Pencarian ide (idea finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan mengemukan
ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang kemudian
dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan

Penutup

siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat digabungkan,
diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan gembira dan
santai, serta terkadang waktu jeda ”diam” juga diperlukan
bagi siswa untuk berpikir, guna memperoleh beberapa ide
atau solusi yang terbaik.
 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation solusi/ide
dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa memberikan kesimpulan tentang materi shalat jenazah yang
telah dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan
dengan salam.

Pertemuan ketiga:
Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti
 Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan
mengerjakan tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah akhir siklus I.
 Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dengan baik
dan benar.

10 menit

Alokasi Waktu

10 menit

70 menit

Penutup

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Guru dan siswa bersama-sama membahas tes yang baru
dikerjakan tadi
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan dengan salam.

10 menit

I. PENILAIAN
 Penilaian Mempratekkan Tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Format penilaian unjuk kerja: Praktek tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Aspek yang Dinilai
Nama Siswa
Indikator I Indikator II Indikator III Indikator IV
Adelia agustin
Arif setiawan
Asih purwati
Bunga sapitri dei
Deli jumati
Dhea monicha
Dipiawan sika
Elsa aprilia listi
Fajar ifro sanjaya
Imam kurniawan
Indra julianton
Jamaina
Lidya audriani
Melati
M. zam zami
Renaldi
Ridho ahmad cahyadi
Ridho zulfikar
Santi patriyah
Septiani anggi purwati
Silpa lestari
Siti hermawati
Sri hartini
Vitdini ziadatul hoirah
Wahyu hidayat
Wariyah
Wardiyah
Wulandari
Reni apriani

Adab
Bacaan

Rubrik Penilaian:
Jika adab peserta didik baik
Jika adab peserta didik kurang baik
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tidak tartil

Skor

Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 3

Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tidak tartil
Hafalan Jika peserta didik hafal bacaan shalat jenazah
Jika peserta didik tidak hafal bacaan shalat jenazah
Gerakan Jika peserta didik dapat melakukan gerakan dengan sempurna
Jika peserta didik dapat melakukan gerakan kurang sempurna

Skor 2
Skor 1
Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 2

Pedoman penskoran:
Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100
Nilai =
Jumlah skor maksimal

Jambi, 29 Februari 2020
Kepala MAN 5 Batang Har

Mengetahui
Guru mape

Peneleiti

Siasma, S.Pd.I

Solihin
NIM. TP. 161602

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196911081997031001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP SIKLUS II)
Sekolah

: Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari

Mata Pelajaran

: FIQIH

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi

: Penyelenggaraan jenazah

Alokasi Waktu

: 6×45 menit (3 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai dari bagian solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan diri yang di pelajari di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
1. 2 Meyakini syari’at Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah.
2. 2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah.
3. 2 Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dan hikmahnya.
4. 2 Mendemonstrasikan tata cara penyelenggaraan jenazah.
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1.2.1 Mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal.
1.3.2 Mampu memahami tatacara penyelenggaraan jenazah.
1.4.1 Mampu memperagakan tatacara penyelenggaraan jenazah.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar.
2. Memahami pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah.
3. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar.

E. MATERI PEMBELAJARAN
 Penyelenggaraan jenazah
 Shalatkan jenazah

F. PENDEKATAN/MODEL PEMEBELAJARAN

 Pendekatan
: saintifik
 Model
: Ceramah
 Metode
: demonstrasi
G. MEDIA, ALAT, DAN SUBER BELAJAR
 Media
: Gambar dan Alat peraga
 Alat dan bahan pemebelajaran : Spidol, Papan tulis, Kertas
 Sumber pembelajaran
:
- Buku paket pedoman guru mapel fiqih kelas X MA kemenag RI tahun 2014
- buku pegangan siswa mapel fiqih kelas X MA kemenang RI tahun 2014
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Perteuan Pertama
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti
Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan disetiap

Alokasi waktu

10 menit

70 menit

Penutup

kelompok dan guru memotivasi siswa untuk aktif dalam
mengeluarkan pendapat.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh guru,
yaitu Apakah bacaan yang dibaca dalam shalat jenazah?
 Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang
kemudian dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan
gembira dan santai, serta terkadang waktu jeda ”diam”
juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir, guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
mengambil kesimpulan tentang materi penyelenggaraan
jenazah yang telah dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan dengan salam.

10 menit

Pertemuan kedua
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.

Alokasi Waktu

10 menit

Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti

Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan setiap
kelompok.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru yaitu
apakah perbedaan antara shalat jenazah laki-laki dan
perempuan?
 Pencarian ide (idea finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang
kemudian dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan
gembira dan santai, serta terkadang waktu jeda ”diam”
juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir, guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.

70 menit

 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
Penutup

 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
mengambil kesimpulan materi shalat jenazah yang telah
dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan dengan salam.

10 menit

Pertemuan ketiga
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti

Penutup

 Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan
mengerjakan tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah akhir siklus II.
 Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dengan baik
dan benar.
 Guru dan siswa bersama-sama membahas tes yang baru
dikerjakan tadi
 Guru memberikan kesimpulan dan guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa.

Alokasi waktu

10 menit

70 menit

10 menit

I. PENILAIAN

 Penilaian Mempratekkan Tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Format penilaian unjuk kerja: Praktek tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Aspek yang Dinilai
Nama Siswa
Indikator I Indikator II Indikator III Indikator IV
Adelia agustin
Arif setiawan
Asih purwati
Bunga sapitri dewi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skor

Deli jumati
Dhea monicha
Dipiawan sika
Elsa aprilia listi
Fajar ifro sanjaya
Imam kurniawan
Indra julianton
Jamaina
Lidya audriani
Melati
M. zam zami
Renaldi
Ridho ahmad cahyadi
Ridho zulfikar
Santi patriyah
Septiani anggi purwati
Silpa lestari
Siti hermawati
Sri hartini
Vitdini ziadatul hoiriah
Wahyu hidayat
Wariyah
Wardiyah
Wulandari
Reni apriani

Rubrik Penilaian:
Jika adab peserta didik baik
Jika adab peserta didik kurang baik
Bacaan Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tidak tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tidak tartil
Hafalan Jika peserta didik hafal bacaan shalat jenazah
Jika peserta didik kurang hafal bacaan shalat jenazah
Gerakan Jika peserta didik dapat melakukan gerakan dengan sempurna
Jika peserta didik dapat melakukan gerakan kurang sempurna
Adab

Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 3
Skor 2
Skor 1
Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 2

Pedoman penskoran:
Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100
Nilai =
Jumlah skor maksimal

Mengetahui
Guru mapel

Siasma, S.Pd.I

Peneleiti

Jambi, 10 Maret 2020
Kepala MAN 5 Batang Hari

Solihin
NIM. TP. 161602

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196911081997031001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP SIKLUS III)
Sekolah

: Madrasah Aliyah Negeri 5 Batang Hari

Mata Pelajaran

: FIQIH

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi

: Penyelenggaraan jenazah

Alokasi Waktu

: 6×45 menit (3 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai dari bagian solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan diri yang di pelajari di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
1. 2 Meyakini syari’at Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah.
2. 2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah.
3. 2 Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dan hikmahnya.
4. 2 Mendemonstrasikan tata cara penyelenggaraan jenazah.
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1.2.1 Mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal.
1.3.2 Mampu memahami tatacara penyelenggaraan jenazah.
1.4.1 Mampu memperagakan tatacara penyelenggaraan jenazah.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar.
2. Memahami pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah.
3. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar.

E. MATERI PEMBELAJARAN
 Penyelenggaraan jenazah
 Shalat jenazah
F. PENDEKATAN/MODEL PEMEBELAJARAN
 Pendekatan
: saintifik
 Model
: Ceramah
 Metode
: Diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi
G. MEDIA, ALAT, DAN SUBER BELAJAR
 Media

: Gambar dan Alat peraga

 Alat dan bahan pemebelajaran : Spidol, Papan tulis, Kertas
 Sumber pembelajaran

:

- Buku paket pedoman guru mapel fiqih kelas X MA kemenag RI tahun 2014
- buku pegangan siswa mapel fiqih kelas X MA kemenang RI tahun 2014
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan pertama:
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti
Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru

Alokasi Waktu

10 menit

70 menit

Penutup

mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan setiap
kelompok.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru yaitu
tuliskanlah bacaan shalat jenazah laki-laki dan
perempuan
 Pencarian Ide (Idea Finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang
kemudian dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan
gembira dan santai, serta terkadang waktu jeda ”diam”
juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir, guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik.
 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
mengambil kesimpulan tentang materi penyelenggaraan
jenazah yang telah dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan dengan salam.

10 menit

Pertemuan kedua:
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam

Alokasi Waktu

10 menit

Inti

mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Eksplorasi
 Guru berperan sebagai fasilitator pada kegiatan brainstorming. Guru berusaha menciptakan situasi yang kondusif.
Elaborasi
 Persiapan (Preparation)
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan guru
mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan setiap
kelompok.
 Pencarian Fakta (Fact-Finding)
Guru memberi intruksi disetiap kelompok untuk
mendiskusikan pertanyaan yang diajukan guru yaitu
Apa bacaan yang dibaca setelah takbir yang ke 2 dan ke
4?
 Pencarian ide (idea finding)
Guru memotivasi siswa untuk mencari dan
mengemukan ide-ide atau pun gagasan-gagasan yang
kemudian dituliskan di papan tulis/white board/kartu.
 Pencarian Solusi (Solution Finding)
Guru menghentikan bahwa siswa tidak dapat lagi
mengeluarkan ide-ide, guru mengevaluasi ide-ide atau
gagasan-gagasan yang tertampung yang telah dituliskan
dipapan tulis dan menyeleksi ide-ide atau solusi yang
kurang sesuai dengan memberi tanda silang (X), dengan
aturan sebagai berikut kritik ataupun evaluasi dalam
menuliskan apa pun ide atau gagasan yang dipikirkan
siswa, yang mana kuantitas ide yang banyak sangat
dibutuhkan, ide atau gagasan tersebut dapat
digabungkan, diubah dan diperbaiki, dilakukan dengan
gembira dan santai, serta terkadang waktu jeda ”diam”
juga diperlukan bagi siswa untuk berpikir, guna
memperoleh beberapa ide atau solusi yang terbaik
.

70 menit

Penutup

 Pelaksanaan (Implementation)
Guru mendiskusikan hasil dari Implementation
solusi/ide dalam kelas.
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksi materi
pembelajran hari ini.
 Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran siswa
mengambil kesimpulan materi shalat jenazah yang telah
dipelajari.
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan dilanjutkan dengan salam.

10 menit

Pertemuan ketiga:
Kegiatan
Deskripsi
Pendahuluan Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdo’a untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung serta penilaian yang akan dilakukan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas
pada pertemuan saat itu.
Inti
 Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan
mengerjakan tes praktek kecakapan penyelenggaraan
jenazah akhir siklus III.
 Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dengan baik
dan benar.
Penutup
 Guru dan siswa bersama-sama membahas tes yang baru
dikerjakan tadi
 Guru memberikan kesimpulan dan guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa.

Alokasi Waktu

10 menit

70 menit

10 menit

I. PENILAIAN
 Penilaian Mempratekkan Tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Format penilaian unjuk kerja: Praktek tata cara Penyelenggaraan Jenazah
Aspek yang Dinilai
Nama Siswa
Indikator I Indikator II Indikator III Indikator IV
Adelia agustin
Arif setiawan
Asih purwati
Bunga sapitri dewi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skor

Deli jumati
Dhea monicha
Dipiawan sika
Elsa aprilia listi
Fajar ifro sanjaya
Imam kurniawan
Indra julianton
Jamaina
Lidya audriani
Melati
M. zam zami
Renaldi
Ridho ahmad cahyadi
Ridho zulfikar
Santi patriyah
Septiani anggi purwati
Silpa lestari
Siti hermawati
Sri hartini
Vitdini ziadatul hoiriah
Wahyu hidayat
Wariyah
Wardiyah
Wulandari
Reni apriani

Rubrik Penilaian:
Adab

Jika adab peserta didik baik
Jika adab peserta didik kurang baik
Bacaan Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat dengan lancar dan tidak tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tartil
Jika peserta didik bisa melafalkan bacaan niat tidak lancar dan tidak tartil
Hafalan Jika peserta didik hafal bacaan shalat jenazah
Jika peserta didik kurang hafal bacaan shalat jenazah
Gerakan Jika peserta didik dapat melakukan gerakan dengan sempurna
Jika peserta didik dapat melakukan gerakan kurang sempurna

Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 3
Skor 2
Skor 1
Skor 4
Skor 2
Skor 4
Skor 2

Pedoman penskoran:
Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100
Nilai =
Jumlah skor maksimal

Mengetahui
Guru mapel fiqih

Siasma, S.Pd.I

Peneleiti

Jambi, 21 Maret 2020
Kepala MAN 5 Batang Hari

Solihin
NIM. TP. 161602

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196911081997031001

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : I/1
Kelas/Sekolah
: X IPS/Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/22 Februari 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10

Jambi, 22 Februari 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : I/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/22 Februari 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan kegiatan
yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).

1
1
1
1

Skor
2 3
2 3
2 3
2 3

4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1
yang dilaksanakan hari ini.

2

3

4

Jambi, 22 Februari 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : I/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/25 Februari 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).
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Jambi, 25 Februari 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : I/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/25 Februari 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).
Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih
yang dilaksanakan hari ini.
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Jambi, 25 Februari 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : II/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/3 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).
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Jambi, 3 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : II/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/3 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).
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Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1
yang dilaksanakan hari ini.
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Jambi, 3 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : II/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/7 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baikI )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).
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Jambi, 7 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH BIOLOGI DENGAN
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : II/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/7 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).
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Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1
yang dilaksanakan hari ini.
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Jambi, 7 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : III/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/14 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).
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Jambi, 14 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : III/ 1
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Sabtu/14 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Penyelenggaraan jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).
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Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih 1
yang dilaksanakan hari ini.
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Jambi, 14 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI SISWA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : III/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/17 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( 7 - 12 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 13 - 18 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
3 : baik ( 19 - 24 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
4 : sangat baik ( > 25 siswa yang melakukan aktifitas dengan baik)
No

Indikator atau aspek yang diamati

Skor

1.

Siswa membuka pelajaran dengan berdoa.

1

2

3

4

2.

Siswa memberikan respon terhadap pertanyaan atau instruksi yang 1
diberikan oleh guru (Prepation)
Siswa belajar secara rapi dan tertib (Prepation)
1

2

3

4

2

3

4

Siswa memperhatikan penjelasan umum tentang materi ajar dan
penjelasan tentang penerapan metode demonstrasi (Prepation)
Siswa bertugas menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan guru (Fact Finding)
Siswa mengeluarkan pendapat dan ide-ide tentang pertanyaan
yang diajukan (Idea Finding)
Siswa berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas mengenai
masalah yang akan diselidiki (Idea Finding)
Siswa dan guru secara bersama-sama mecari jawaban yang paling
benar (Implementation).
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang
Dipahami (Implementation).
Siswa dan guru menarik kesimpulan untu pembelajaran fiqih yang
dilaksanakan hari ini (Implementation).
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Jambi, 17 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602

LEMBAR OBSERVASI GURU
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN
METODE DEMONSTRASI
Siklus/Pertemuan ke : III/ 2
Kelas/Sekolah
: X IPS/ Madrasah Aliyah Negeri 5 BATANG HARI
Observer
: Solihin
Jumlah siswa
: 29 Orang
Hari/Tanggal
: Selasa/17 Maret 2020
Sub Pokok Bahasan : Shalat Jenazah
Petunjuk Penilaian
a. Lingkarilah salah satu angka pada kolom skor penilaian berdasarkan
kegiatan yang diamati.
b. Kriteria skor penilaian adalah sebagai berikut:
1 : kurang ( < 40% guru melakukan aktifitas dengan baik )
2 : sedang/cukup ( 41% - 60% guru melakukan aktifitas dengan baik )
3 : baik ( 61 - 80% guru melakukan aktifitas dengan baik )
4 : sangat baik ( 81% - 100% guru melakukan aktifitas dengan baik )
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator atau aspek yang diamati
Guru memasuki kelas tepat waktu
Guru menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa.
Guru melakukan apresiasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran
Guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau
prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan penggunaan
metode demonstrasi
Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang di pelajari
(Preparation).
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang di ajukan (Fact-Finding).
Guru memotivasi siswa untuk mengemukakan ide-ide yang
kemudian dituliskan di papan tulis (Idea Finding).
Guru menghentikan siswa tidak dapat mengeluarkan ide dan mengevaluasi ide yang ada di depan papan tulis (Solution Finding).
Guru mendiskusikan hasil dari implementation solusi/ide dalam kelas
(implementation).
Guru bersama siswa menarik kesimpulan untuk pembelajaran fiqih
yang dilaksanakan hari ini.
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Jambi, 17 Maret 2020
Observer

Solihin
TP. 161602
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