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Artinya : ―Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, 

berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, 

pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah 

Mahakuasa atas segala sesuatu. ‖(Q.S Al-Baqarah : 148) 
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ABSTRAK 

Taufik Ferdiansyah, 2022 : Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Jember. 

Kata Kunci : Program, Tajhizul Mayyit 

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian 

yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah 

SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang 

muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kekariban 

Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim 

lainnya yang masih hidup. Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal 

dunia maka, hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk 

menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan 

menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. 

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Perencanaan 

Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Jember?. Bagaimana Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan 

Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Dalam Memahamkan Pengetahuan 

Masyarakat Tentang Perawatan Jenazah?. Bagaimana Evaluasi Lembaga Kemaslahatn 

Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember pada Program Tajhizul Mayyit? 

Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi, wawancara 

tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana yaitu 

kondensasi data , penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji 

keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : Perencanaan program tajhizul mayyit yang 

dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama sebelum pelaksanaan kegiatan 

ada beberapa hal yang harus di siapkan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan 

program tajhizul mayyit ini yaitu melakukan rapat antar pengurus, menentukan tujuan, 

menentukan tempat, waktu serta target yang akan dicapai sehingga dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, dengan tujuan untuk mengedukasi dan 

memahamkan masyarakat tentang merawat jenazah sesuai syariat agama dan terhindar dari 

kesalahan dalam merawat jenazah. Pelaksanaan program tajhizul mayyit oleh Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember dilakukan dengan pembukaan 

oleh pembawa acara, dilanjut dengan kegiatan inti yaitu penyampaian materi sosialisasi 

dan tanya jawab tentang perawatan jenazah, hingga praktik mulai dari memandikan hingga 

mengkafani. Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemslahatan Keluarga Nahdlatul 

Ulama untuk program Tajhizul Mayyit yaitu dengan membuat laporan pertanggung 

jawaban dari perincian kegiatan tersebut. Kemudian penilaian lain juga dilakukan untuk 

meluruskan auident yang membuat kesalahan ketika praktik dilakukan, maka pemateri 

langsung membenarkan sesuai dengan yang disyariatkan agama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami 

kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk yang 

telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu 

sendiri
1
. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surat 

Ali-Imron ayat 185 Sebagai berikut : 

                          

                                 

Artinya : ―Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari 

Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang 

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia 

memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan 

yang memperdaya‖(Q.S Al-Baqarah : 148 ).
2
 

 

 Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan 

mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai 

makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang 

tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal 

dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kekariban Allah SWT orang 

yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim 

lainnya yang masih hidup. Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim 

meninggal dunia maka, hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim 

                                                           
1
 Achmad Mufid A. R, Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul,Ta’ziyah, 

dan Ziarah  Kubur, (Jakarta: PT Total Media, 2007), 1. 
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 

2019), 74 



 

 

2 

yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, 

mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal 

tersebut.
3
 Maka wajib dikerjakan bagi kerabat, keluarga, tetangga maupun 

saudara muslim yang meninggal dunia untuk segera di urus kepengurusan 

jenazah tersebut karena penting sekali untuk dikerjakan bagi seluruh umat 

muslim jika tidak kerjakan maka dosa baginya.
4
 

Ibadah yang mengandung nilai sosial kemasyarakatan dan menuntut 

penekanan aspek afeksi dan praktik adalah perawatan jenazah (tajhiz al-

mayyit). Mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit) dalam Islam adalah ibadah yang 

hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah dapat dipandang sebagai 

ibadah yang mengandung nilai sosial nan tinggi karena ada unsur 

ketergantungan serta kebersamaan antar satu muslim dan yang lainnya. 

Petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah tata cara mengurus jenazah 

adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk 

umat-umat lainnya. Bimbingan beliau dalam hal mengurus jenazah 

didalamnya mencakup aturan yang memperhatikan jenazah. Dengan demikian, 

petunjuk dan bimbingan Rasulullah SAW dalam mengurus jenazah 

merupakan aturan yang paling sempurna bagi jenazah. Aturan yang sangat 

sempurna dalam  mempersiapkan seorang yang telah meninggal untuk 

kemudian bertemu dengan Rabb dengan kondisi yang paling baik. Bukan 

hanya itu, keluarga dan orang-orang yang terdekat sang mayatpun disiapkan 

sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah dan memintakan ampunan 

                                                           
3

 M. Zuhdi Zaini. Mengungkap Rahasia Kematian, Telaah Hadis-Hadis Kematian, 

(Jakarta: Al-Bihar, 2013), 261. 
4
 Ahmad Bisyri Syakur, The Pocket Fiqh, (Bandung: Grafindo, 2011), 291. 
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serta rahmat-Nya bagi yang meninggal, termasuk memberi tuntunan yaitu 

bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabatnya memperlakukan jenazah/mayat. 

Tata cara mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit) adalah salah satu 

kompetensi dasar dalam Fiqih yang mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini 

karena kompetensi ini memerlukan pemahaman yang dapat diperdalam 

dengan praktik.
5
 

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh peniliti melalui 

wawancara dengan Narasumber, masyarakat diberbagai wilayah jember tidak 

semuanya paham tentang perawatan jenazah hal ini dilatar belakangi oleh 

pendidikan agama masing-masing setiap keluarga ada yang lulusan pondok 

pesantren, ada yang lulusan sekolah formal, bahkan ada juga yang tidak tamat 

sampai jenjang SMA sehingga berbeda tingkat pemahan dimasyarakat, ada 

juga yang paham tentang merawat jenazah tapi masih ragu ketika akan 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ditambah lagi dengan faktor 

bekerja untuk menghidupi keluarga sehinngga semakin sedikit waktu untuk 

belajar ilmu agama khususnya tentang perawatan jenazah. Meskipun ilmu 

merawat jenazah dianggap remeh dan mudah dilakukan oleh masyarakat akan 

terasa sulit jika tidak dibekali ilmu kemudian dipraktikkan karena ada 

syariatnya. walaupun tema nya adalah merawat jenazah namun ada hal-hal 

lain yang berhubungan dengan perawatan jenazah, misalnya cara megkafani 

dan model potongan kafanya semua itu ada tata caranya sesuai syariat.
6
 

                                                           
5

 Nurul Arsyika, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perawatan Jenazah 

Dengan Menggunakan Media Alat Peraga Kelas IX Di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Dolok 

Sinumbah Kab. Simalungun (Skripsi, UIN Medan, 2017), 4. 
6
 Subakri, diwawancarai oleh penulis, Jember 9 April 2022. 
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Maka hal ini perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

perawatan jenazah (Tajhizul Mayyit) agar masayarakat paham tentang 

merawat jenazah yang baik dan benar secara meneyeluruh mulai dari 

memandikan, mengkafani, mensholati sampai dengan menguburkan.  

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama merupakan salah satu 

Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan 

kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang kesejahteraan Sosial dan kependudukan.
7
 

Melakukan penyuluhan kepada masayarakat diwilayah Jember pada kegiatan 

program ini Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama melaksanakan 

di Masjid Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa Ajung Bumi Asri melalui misi 

dakwah islam tentang perawatan jenazah ini diharapan masayarakat akan 

paham tentang merawat jenazah. Maka dari itu penulis tertarik mengambil 

judul ―Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Jember‖ 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan dari hasil pemamparan konteks penelitian diatas maka 

dapat diambil titik fokus penelitiannya yaitu : 

1. Bagaimana Perencanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga Kemaslahatan 

Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember?  

                                                           
7
 Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Peraturan Organisasi Nahdlatul 

Ulama, Nomor : 002/Konbes/09/2012, Tentang Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama  BAB II,  

Pasal 3 Ayat 6. 
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3. Bagaimana Evaluasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Jember pada Program Tajhizul Mayyit? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari hasil pemamparan fokus penelitian diatas maka 

penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu : 

1. Mendeskripsikan Perencanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. 

2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. 

3. Mendeskripsikan Evaluasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Jember pada Program Tajhizul Mayyit. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

baru, bukan hanya sekedar informasi namun juga bersifat aplikatif. 

Adanya pembahasan tentang pentingnya Perawatan Jenazah yang ada 

dilingkungan sekitar kita. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Organisasi Masyarakat 
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Manfaat penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk dakwah menyebarkan ilmu tentang perawatan jenazah 

sesuai dengan syariat islam. 

b. Bagi Pengurus Masjid 

Penelitian ini akan bermanfaat menjadi kegiatan majelis ilmu 

dan evaluasi bagi pengurus masjid untuk aktif mengadakan kegiatan 

yang positif di masjid 

c. Bagi Masyarakat 

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi ilmu baru tentang 

merawat jenazah yang perlu dipahami dan dipraktikkan dilingkungan 

sekitar masyarakat tinggal. 

d. Bagi Peniliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman baru 

untuk menambah pengetahuan dan dapat menginspirasi dalam proses 

menyadarkan diri sendiri dan masyarakat sekitar tentang merawat 

jenazah. 

e. Bagi Kampus UIN Jember 

Sebagai kontribusi bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

dan penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam 

memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian pada kajian yang sama. 
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E. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengertian Program 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah 

rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.
8
 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Program di artikan 

sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran 

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.
9
 

Arif Rohman menyebutkan bahwa program merupakan salah satu 

komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang 

berwenang untuk mencapai tujuan.
10

 Sedangkan menurut Arikunto 

mengatakan bahwa program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
11

  

Dari berbagai pengertian program di atas dapat di simpulkan 

bahwa program ialah  rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Maka implementasi program 

dapat diambil kesimpulan sebuah rancangan yang perlu dipersiapkan 

                                                           
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Program, (https//kbbi.lektur.id/program), di 

akses pada tanggal 03 April 2022. 
9
 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 
10

 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendiidkan, (Yogyakarta: Laksbang 

Mediatama, 2009), 101-102. 
11

 Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4. 
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sebelum melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah di rencanakan sehingga terwujud perubahan yang baik. 

2. Program Tajhizul Mayyit 

Program Tajhizul Mayyit adalah kegiatan penyuluhan tentang 

perawatan yang di laksanakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Tahun 2022 dengan melakukan 

penyuluhan ke beberapa masjid dan Pengurus Nahdlatul Ulama tingkat 

Kecamatan. Agama islam telah menyariatkan cara-cara mengurus jenazah 

untuk pemeluknya mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan 

dan menguburkan jenazah tersebut.
12

 

Pada pelaksanaan Prrogram tajhizul mayyit dapat diambil 

kesimpulan bahwa perawatan jenazah atau orang yang sudah meninggal 

dunia mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatinya, sampai 

menguburkan mayat.  

3. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Jember Merupakan salah satu Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang 

bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang kesejahteraan 

Sosial dan kependudukan.
13

 Yang berada dibawah naungan Pengrus 

Cabang Nahdlatul Ulama Jember sebagai Badan Otonom. Yang tepatnya 

                                                           
12

 Ahmad Fathoni El-Kaysi, Panduan Praktis Shalat Jenazah dan Perawatan Jenazah, 

(Ponorogo, Mutiara Media  : 2011), 29. 
13

 Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Peraturan Organisasi Nahdlatul 

Ulama, Nomor : 002/Konbes/09/2012, Tentang Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama  BAB II,  

Pasal 3 Ayat 6. 
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bearada di Jl. Imam Bonjol No. 41 A, Kaliwates Kidul Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan terdiri dari:  

Bagian awal, meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.   

Bab satu, berisi pendahuluan, bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah dan sistematika pembahasan.  

Bab dua,  kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang mengkaji secara 

teoritis terkait judul penelitian.  

Bab tiga, metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis data yang membahas 

tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data serta 

pembahasan temuan yang ada di lapangan.  
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Bab lima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif yang 

berkaitan dengan penelitiian.   

Bagian akhir,  terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan 

dan lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan 

data, foto-foto, gambar denah, surat keterangan dan biodata penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal 

ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat 

sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak 

dilakukan..
14

 Untuk mengetahui keaslian suatu penelitian maka dalam hal ini 

menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara 

peneliti dengan peneliti sebelum nya. Berikut beberapa penelitian sebelum 

nya: 

1. Skripsi milik Kurnia Illahi ―Kontribusi Imam Masjid Al Ikhlas Dalam 

Menumbuhkan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Mendalo 

Darat Kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro Jambi‖. 

Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, 

dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

                                                           
14

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilimiah, (Jember : IAIN Jember, 2020), 46. 



 

 

12 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, upaya yang 

dilakukan imam masjid al-ikhlas bagi masyarakat khususnya RT 17 

Perumahan Aurduri Dua ialah sebagai guru spiritual bagi masyarakat 

muslim dan bagi para jamaahnya, memberikan pengetahuan agama 

khususnya pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah yang bertujuan 

agar masyarakat dapat memiliki kemampuan dan mandiri dalam hal 

penyelenggaraan jenazah.  

Kedua, Pelaksanaanya yakni Bapak Nur kholis selaku Imam 

Masjid Al-Ikhlas telah menggunakan berbagai macam Metode dan Strategi. 

Yaitu memberikan materi dan menjelaskan teori diwaktu-waktu yang tepat 

yakni pada saat setelah shalat berjamaah di masjid dan disela-sela 

pengajian antara Magrib dan Isya yang dirumah Bapak Imam Sendiri. Dan 

juga beliau dalam memberi materi bisa dimana saja dan kapan saja.beliau 

menjelaskan pentingnya belajar penyelenggaraan jenazah dan memberikan 

teori tentang Memandikan, Mengkafani, Menshalatkan dan Menguburkan 

Jenazah lalu dengan praktik menggunakan alat-alat seadaanya atau bisa 

dikatakan alat -alat improvisasion. 

Ketiga, masyarakat di RT 17 sedikit banyak nya telah mengetahui 

dan memahami bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah sebagaimana 

kaidah islam hanya saja belum sepenuhnya dapat melaksanakan 

penyelenggaraan secara mandiri masih butuh dan perlu bimbingan dari 

Pak Nur kholis selaku Imam Masjid Al Ikhlas RT 17. 
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 Keempat, adapun beberapa factor hambatan dalam pelaksanaanya 

yakni Minimnya pendidikan masyarakat RT 17 tentang ilmu agama, 

Pekerjaan yang full time sehingga tidak bisa mengikuti kajian keagamaan 

yang di laksanakan Pak Nur Kholis selaku Imam Masjid Al-Ikhlas RT 17, 

Ketidak percayaan diri pada kemampuan diri sendiri oleh masyaraat RT 17, 

Kehati-hatian agar tidak salah melaksanakan perawatan jenazah sesuai 

syariat islam sehingga perawatan jenazah keluarga sendiri dilimpahkan 

kepada Pak Nur Kholis selaku Imam Masjid Al-Ikhlas RT 17.
15

 

2. Skripsi Milik Nurul Arsyika. “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Perawatan Jenazah Dengan Menggunakan Media Alat Peraga 

Kelas Ix Di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Dolok Sinumbah Kab. 

Simalungun Tahun Ajaran 2016/2017”. Diterbitkan oleh Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian tindakan kelas dengan prosedur sebagai berikut : Perencanaan 

(planning), Pelaksanaan tindakan (action), Observasi (observation), 

Refleksi (reflection). Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, tes. 

Teknik analisis data menggunakan data kualitatif, data kuantitatif. 

Hasil penelitian ini yang Pertama, Upaya yang dilakukan terhadap 

hasil belajar materi perawatan jenazah kelas IX di Madrasah Tsanawiyah 

                                                           
15

 Kurnia Illahi, Kontribusi Imam Masjid Al Ikhlas Dalam Menumbuhkan Keterampilan 

Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro 

Jambi, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi, 2019) 
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Al-Huda Dolok Sinumbah Kabupaten Simalungun yakni Menggunakan 

Alat peraga sebagai media Pembelajaran.  

Kedua,  Pada tahap pelaksanaan ini peneliti berperan sebagai guru 

di kelas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.Pelaksanaan tindakan 

pada siklus I ini dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan merupakan pengembangan dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Setelah kegiatan 

pembelajaran selesai maka siswa diberikan tes hasil belajar siklus 1 yang 

berguna untuk mengetahui sejauh mana perolehan hasil belajar siswa 

setelah penerapan media pembelajaran alat peraga. Setelah data 

dikumpulkan dan dianalisis maka diperolah hasil bahwa dari 30 siswa 

yang mengikuti tes, terdapat 13 orang siswa yang dikatakan tuntas dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebanyak 43,33%. Sedangkan 17 orang 

siswa lainnya tidak tuntas dalam belajar dengan persentase ketuntasan 

klasikal sebanyak 56,66%. Dengan demikian hasil belajar siswa pada 

siklus I dapat dikatakan belum mencapai ketuntasan secara klasikal karena 

masih < 85%. Sehingga perlu diadakan perbaikan proses pembelajaran 

terhadap siklus I yang akan dilanjutkan pada siklus II, Hasil belajar yang 

didapat pada siklus II setelah diberikan tes, mengalami peningkatan yakni 

di tandi dengan terdapat 26 orang siswa yang telah mencapai ketuntasan 

belajar dengan persentase ketuntasan klasikal 86,67%, dan 4 orag siswa 

lainnya belum mencapai ketuntasan belajar dengan persentase ketuntasan 
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klasikal 13,33% dengan rata-rata 78,8. Ini telah membuktikan bahwa 

ketuntasan klasikal siswa telah mencapai target yaitu 85%. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan mnggunakan media alat peraga berjalan dengan 

efektif dan siswa menjadi lebih aktif. Selain itu berdasarkan hasil 

observasi kegiatan guru sudah mencapai kategori sangat baik dimana 

siswa sudah aktif dalam bertanya, berani mengemukakan pendapat mereka 

dan siswa juga mampu menyimpulkan materi dengan sangat baik.  

Ketiga, Adapun kendala dalam pelaksanaan pembelajaran ini 

yakni : 

a. Guru belum maksimal melakukan usaha untuk memotivasi siswa dan 

masih belum efektif dalam pengelolaan kelas terutama dalam upaya 

menertibkan siswa. 

b. Keefektifan siswa dalam mengemukakan pendapat dan menyimpulkan 

pembelajaran tentang materi perawatan jenazah masih dalam kategori 

sedang atau cukup baik. 

c. Siswa masih kurang mampu memahami maksud soal dengan baik. 

d. Siswa kurang dapat menjawab pertanyaan dengan sempurna
16

 

3. Skripsi milik Yuyun Rohimatul Aini, “Metode Pembelajaran Pai Materi 

Perawatan Jenazah Kelas XI Di Smk Negeri 2 Praya Tengah Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri 

                                                           
16

 Nurul Arsyika, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perawatan Jenazah 

Dengan Menggunakan Media Alat Peraga Kelas Ix Di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Dolok 

Sinumbah Kab. Simalungun Tahun Ajaran 2016/2017 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan, 2017). 
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Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam.  

Penelitian ini menggunakan jenis pebeltian kualitatif dengan 

metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan Untuk 

memperoleh keabsahan data dapat dilakukan dengan jalan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, analisis kasus negatif, member check, uraian rinci, 

dan auditing. 

Hasil penelitian ini Pertama, Upaya yang di lakukan guru Agama 

dalam memahamkan peserta didik materi perawatan jenazah kelas XI 

SMK Negeri Praya Tengah yakni dengan menggunakan metode yang 

bervariasi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat dan 

motivasi siswa dalam belajar.  

Kedua, dalam melaksanakan pembelajaran guru Agama 

menggunakan bebrapa metode diantaranya : metode ceramah, metode 

diskusi, metode Tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi dan 

pemberian tugas.  

Ketiga, Adapun hambatan selama proses kegiatan belajar mengajar 

diantaranya : sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya 

minat belajar siswa, kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya 

materi yang diajarkan, siswa yang susah diatur, tidak mendengarkan 

penjelasan guru, siswa yang mulai mengantuk, siswa yang susah 

menangkap pelajaran, siswa yang sibuk sendiri, siswa yang main-main 
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dengan teman sebangkunya, bahkan ada juga siswa yang tidak 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan, adanya kesenjangan kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik dalam menerima materi pelajaran, karena 

tidak semua siswa berasal dari alumni MTs, tetapi juga ada alumni SMP 

sehingga tingkat kemampuan dalam meneriman materi pelajaran tidak 

sama.
17

 

Tabel 2.1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahu Dengan 

Penelitian Yang Dilakukan 

 

NO SKRIPSI PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Kurnia Illahi 

―Kontribusi 

Imam Masjid Al 

Ikhlas Dalam 

Menumbuhkan 

Keterampilan 

Penyelenggaraan 

Jenazah Di Desa 

Mendalo Darat 

Kecamatan 

Jambi Luar 

Kota. Kabupaten 

Muaro Jambi‖. 

1. Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2. Teknik 

pengumpulam data 

dengan observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

3. Uji keabsahan data 

menggunakan 

triangulasi data. 

4. Berkontribusi 

tentang upaya  

perawatan 

mengurus jenazah 

dilingkungan 

masyarakat 

 

 

1. Analisis data 

menggunakan 

analisis 

domain, 

analisis 

taksonomi, 

analisis 

komponensial 

2. Penelitian 

terdahulu tidak 

terikat dengan 

waktu dalam 

pelaksanaanya 

2. Nurul Arsyika. 

Dengan judul 

―Peningkatan 

Hasil Belajar 

Siswa Pada 

Materi 

1. Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 
2. Teknik 

pengumpulan data 

1. jenis penelitian 

tindakan kelas 

2. Adanya 

penambahan 

Tes dalam 

pengumpulan 

                                                           
17

 Yuyun Rohimatul Aini, Metode Pembelajaran Pai Materi Perawatan Jenazah Kelas XI 

Di Smk Negeri 2 Praya Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 ( Skripsi,  Universitas Islam Negeri 

Mataram, 2019 ). 
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Perawatan 

Jenazah Dengan 

Menggunakan 

Media Alat 

Peraga Kelas Ix 

Di Madrasah 

Tsanawiyah Al-

Huda Dolok 

Sinumbah Kab. 

Simalungun 

Tahun Ajaran 

2016/2017‖. 

observasi, 

wawancara. 
3. Sama-sama 

menggunakan alat 

peraga. 
4. Berupaya untuk 

memahamkan 

perawatan jenazah 

data (Siklus 1 

dan Siklus 2). 

3. Teknik analisis 

data 

menggunakan 

data kualitatif, 

data kuantitatif. 

4. Lokasi  

penelitian dan 

sasaran 

Penelitian 

untuk peserta 

didik di 

Madarasah 

Tsanawiyah 

Al-Huda 

3. Yuyun 

Rohimatul Aini, 

―Metode 

Pembelajaran 

Pai Materi 

Perawatan 

Jenazah Kelas 

XI Di Smk 

Negeri 2 Praya 

Tengah Tahun 

Pelajaran 

2018/2019‖. 

1. Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 
2. Teknik 

pengumpulan data 

observasi, 

wawancara 

3. Berupaya untuk 

memahamkan 

perawatan jenazah 

1. keabsahan data 

dilakukan 

dengan jalan 

perpanjangan 

keikutsertaan, 

ketekunan 

pengamatan, 

triangulasi, 

pengecekan 

sejawat, 

kecukupan 

referensial, 

analisis kasus 

negatif, 

member check, 

uraian rinci, 

dan auditing. 

2. Lokasi  

penelitian dan 

sasaran 

Penelitian 

untuk peserta 

didik kelas XI 

Di Smk Negeri 

2 Praya Tengah 

 

Dari empat penelitian diatas menunjukkan perbedaan dan 

persamaan yang ada dalam penelitian skripsi ini, sebagai bentuk ukuran 
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keaslian dari penelitian tersebut. Penelitian yang sedang di lakukan ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan letak originalitas 

penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas 

mengenai upaya, pendukung dan penghambat, strategi, Implementasi. Dari 

Pemahaman Masyarakat tentang perawatan jenzah oleh Lembaga 

Kemaslahat Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. Sehingga 

dengan perbedaan-perbedaan diatas dapat membedakan antara penelitian 

yang saya susun dengan penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori 

1. Program 

Sebagian orang mendefenisikan secara umum bahwa program 

adalah sebuah rencana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), program adalah rancangan mengenai asas-asas serta 

usaha-usaha yang akan dijalankan.
18

 Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 

Tahun 2004 Program di artikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

instansi masyarakat.
19

 

                                                           
18

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Program, (https//kbbi.lektur.id/program), di 

akses pada tanggal 03 April 2022. 
19

 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 
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Arif Rohman menyebutkan bahwa program merupakan salah satu 

komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang 

berwenang untuk mencapai tujuan.
20

Sedangkan menurut Arikunto 

mengatakan bahwa program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
21

  

Dari berbagai pengertian program diatas dapat disimpulkkan 

bahwa program ialah  rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Maka implementasi program 

dapat diambil kesimpulan sebuah rancangan yang perlu dipersiapkan 

sebelum melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah direncanakan sehingga terwujud perubahan yang baik. 

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program 

Subarsono mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program 

pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya :  

1) Kondisi lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi program, 

yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial 

kultural serta keterlibatan penerima program. 

                                                           
20

 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendiidkan, (Yogyakarta: Laksbang 

Mediatama, 2009), 101-102. 
21

 Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4. 
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2) Hubungan antar organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program 

perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program 

Implementasi program perlu didukung sumberdaya baik 

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non 

manusia (non human resources). 

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen 

pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya 

itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas yaitu kondisi lingkungan, 

hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi 

program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal 

penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Faktor-

faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program 

yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan 
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administratif pada organisasi lokal serta berbagai keluaran dan hasil 

yang lain.
22

 

b. Model Implementasi Program 

Model George Edward III menjelaskan bahwa masalah 

implementasi terlebih dahulu dikemukakan dari dua pertanyaan pokok, 

yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan atau program dan faktor apa yang menghambat keberhasilan 

implementasi program. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, oleh 

Edward dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi program yaitu:  

1) Komunikasi 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan atau 

program dikomunikasikan dengan para organisasi atau publik. 

Implementasi program akan berjalan secara efektif bila mereka 

yang melaksanakan program mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan sehingga tujuan dan sasaran program dapat dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 

disampaikan. 

2) Sumber daya 

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam 

mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator 
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yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat 

berjalan dengan baik meliputi empat komponen yaitu staf yang 

cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna 

pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 

implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 

maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik, jika 

implementasi suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana 

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dihadapi 

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 

sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bisa. 

4) Struktur Organisasi 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-

aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan 

antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Salah satu dari aspek 

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 
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Keempat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam 

implementasi yang berjalan secara simultan dan saling berpengaruh satu 

sama lain dalam pandangan George Edward III.
23

 

Dalam melaksanakan sebuah implementasi program tentunya 

dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan harapan adanya 

perencanaan tersebut di harapkan Implementasi Program dapat terstruktur 

secara sistematis dan sesuai rencana sebelumnya. 

a. Perencanaan  

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) 

sebuah kegiataan, karena didalamnya ada kebijakan terlebih dahulu 

yang harus direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. 

Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan 

ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan 

diproses oleh perencana (planner), hasilnya menjadi rencana (plan). 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana.
24

 

Nelvariani Hanafi dalam karyanya berpendapat bahwa 

Perencanaan merupakan suatu prosedur kerja bersama-sama 

masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-

keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan masalah yang 

mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Perencanaan program sebagai upaya sadar yang 
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dirancang atau dirumuskan guna tercapainya tujuan (kebutuhan, 

keinginan, minat) masyarakat, untuk siapa program tersebut 

ditujukan.
25

 

Menurut Taufiqurhman Perencanaan adalah suatu rangkaian 

persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan 

pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika 

menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran 

kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan 

jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan 

sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari 

aspek ekonomi, social, maupun lingkungan politik tempat organisasi 

berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada 

untuk mewujudkan rencana tersebut.
26

  

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang 

ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-

tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, 

proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah 

pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, 
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mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian 

memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. 

Perencanaan dibuat perlu memperhatikan sifat, manfaat dan 

kelemahan. Harold Koontz dan Cyril O‘Donnell mengatakan bahwa 

perencanaan yang dibuat orang haruslah bersifat sebagai berikut:  

1) Menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi.  

2) Merupakan dasar tolok fungsi management yang lain yaitu 

organisasi pengarah, koordinasi dan pengawasan. 

3) Merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, 

baik horisontal maupun vertikal. 

4) Efisien, artinya bila dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai 

tujuan secara berhasil dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
27

 

Salah satu maksud utama tentang pentingnya perencanaan 

adalah agar dapat melihat tugas-tugas yang dipergunakan untuk 

meningkatkan pencapaian tujuan Suscatin diwaktu yang akan datang, 

yaitu dapat meningkatkan pembuatan keputusan Suscatin yang lebih 

baik. Ada dua alasan perlunya perencanaan yaitu, protective benefits 

dan positive benefits. Protective benefits merupakan yang dihasilkan 

dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

keputusan. Sedangkan positive benefits merupakan dalam bentuk 
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meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi.
28

 Adapun beberapa 

manfaat dari perencanaan yaitu :  

1) Perencanaan dapat membantu organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan lingkungan. 

2) Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah 

utama. 

3) Memungkinkan organisasi memahami keseluruhan gambaran tugas 

lebih jelas.  

4) Membantu organisasi dalam penempatan tanggung jaab lebih tepat 

5) Memberikan cara pemberian perintah untuk bertugas. 

6) Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai 

bagian organisasi.  

7) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah 

dipahami  

8) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti.  

9) Menghemat waktu, usaha dan dana. 

Adapun Beberapa kelemahan perencanaan, yaitu : 

1) Tugas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada 

kontribusi nyata. 

2) Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Perencanaan mungkin 

terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi.  
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3) Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh 

penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah 

pada saat masalah tersebut terjadi.  

4) Ada rencana-rencana yang di ikuti cara-cara yang tidak konsisten.
 

29
 

Adapun proses tahapan dalam sebuah perencanaan, sebagai 

berikut:  

1) Tahap-tahap Perencanaan 

Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaan 

adalah sebuah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan 

dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi adalah 

esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang 

peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

Sebelum organisasi dapat mengorganisasi, mengarahkan atau 

mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang 

memberikan tujuan dan arah organisasi. Perencanaan adalah suatau 

proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; 

rencana harus diimplementasikan.
30

 Keputusan-keputusan harus 

dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Adapun 

tahapan perencanaan sebagai berikut:  

Ada empat tahap proses dasar perencanaan menurut Hani 

Handoko dalam bukunya yang berjudul manajemen edisi ke-2, 
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yaitu: Tahap Pertama, Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang 

keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa 

rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber 

daya-sumber dayanya secara tidak efektif. 

Tahap Kedua, Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman 

akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai 

atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian 

tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut 

waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini 

di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan 

rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan 

informasi terutama data keuangan dan data statistik yang 

didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. 

Tahap Ketiga, Mengidentifikasikan segala kemudahan dan 

hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan 

hambatan perlu diindentifikasikan untuk mengukur kemampuan 

organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui 

faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu 

organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan 

masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, 

dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu 

mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 
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Tahap Keempat, Mengembangkan rencana atau 

serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir 

dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai 

alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling 

memuaskan) di antara alternatif yang ada.
31

  

2) Proses Perencanaan 

Setelah mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan 

maka organisasi mengembangkan rencana yang telah ada guna 

untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan. Kemudian 

diaksanakan proses perencanaan. Menurut Richard L Draft ada 5 

Proses perencanaan yaitu:  

Pertama, ketika kepala organisasi membuat rencana 

organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan 

strategis (organisasi) dengan jelas. 

Kedua, mereka menerjemahkan rencana dan sasaran teknis, 

membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun 

rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelejen 

untuk menganalisis isu-isu utama persaingan. 

Ketiga, para kepala organisasi menjabarkan faktor-faktor 

operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ini 

mengharuskan mereka untuk membuat tujuan dan rencana 
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operasional, memilih ukuran dan target untuk mengetahui apakah 

segala sesuatu berjalan semestinya. Keempat, menetapkan tujuan 

abadi (stretch goals) dan perencanaan krisis yang diperlukan. 

Sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen 

bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan 

tanggung jawab terdesentralisasi. 

Terakhir, para kepala organisasi secara rutin mengevaluasi 

rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta 

mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian proses baru 

perencanaanpun dilakukan.
32

 

Setelah semua rencana tersusun dengan sistematis dan di 

rangkai dengan matang maka selanjutnya yakni tahap Pelaksanaan 

kegiatan program, adanya dari pelaksanaan program di lakukan 

sesuai dengan rencana dan tujuan agar target yang telah di susun 

sebelumnya dapat mencapai berjalan sesuai rencana.  

b. Pelaksanaan 

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu 

rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 
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secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap.
33

 

Adapun pengertian pelaksanaan oleh beberapa ahli
34

, sebagai 

berikut : 

Menurut Westra peaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang 

dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan 

alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana 

tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan 

ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal 

dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu 

diturunkan dalam suatu program dan proyek. 

Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan 

merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada 

para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau 

bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan 

ekonomis. 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai 

atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai 

tujuan yang telah direncanakan. 
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Pelaksanaan (Actuating) itu pada hakikatnya adalah 

menggerakan orang- orang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efesien. Lebih lanjut dikemukakan oleh 

Arifin Abdul Rachman, dalam buku Djati Julitriasa bahwa pergerakan 

merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain 

menjadi lebih baik.
35

  

1) Konsep Pelaksanaan Pembelajaran 

Kata pembelajaran mengandung arti ―proses membuat 

orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan‖. 

Pembelajaran yang didefinisikan menurut Udin S Winataputra 

dalam Ngalimun merupakan sarana untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar dalam arti perubahan perilaku individu 

melalui proses mengalami sesuatu yang diciptakan dalam 

rancangan proses pembelajaran.
36

 

Pembelajaran menurut Zayadi yang dikutip oleh Heri 

Gunawan kata pembelajaran merupakan terjemah dari bahasa 

Inggris, instruction yang bermakna upaya untuk membelajarkan 

seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai upaya (effort) 

dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.
37

 Pembelajaran merupakan suatu 
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konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang 

harus direncanakan dan harus diaktualisasikan, serta diarahkan 

pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan 

indikatornya sebagai gambaran hasil belajar.
38

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan/ proses belajar 

mengajar antara guru dan murid dalam situasi lingkungan 

pendidikan dengan didukung oleh berbagai komponen 

pembelajaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan kegiatan 

paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan, sebab berhasil 

tidaknya pendidikan bergantung bagaimana proses belajar yang 

terjadi pada seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas 

belajar. 

a) Tujuan Pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu cita-cita yang 

bernilai normatif. Dengan demikian, dalam tujuan terdapat 

sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. 

Nilai-nilai tersebut nantinya akan mewarnai cara peserta didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik 

disekolah maupun diluar sekolah.
39
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b) Metode Pembelajaran 

Metode secara harfiah berarti ―cara‖ jadi metode 

menurut istilah adalah sebagai suatu cara atau prosedur yang di 

pakai untuk mencapai tujuan tertentu.Metode pembelajaran 

adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan 

serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai yang 

diharapkan.
40

  

Metode praktikum atau biasa disebut metode praktik 

dapat dilakukan kepada siswa setelah guru memberikan arahan, 

aba-aba, petunjuk pelaksanaannya. Kegiatan ini berbentuk 

praktik dengan mempergunakan alat-alat tertentu.
41

 Metode 

Praktikum adalah metode dimana para siswa menggunakan 

benda atau alat kemudian diperagakan, dengan harapan anak 

didik menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktikkan 

materi yang dimaksud.
42

 Metode praktik adalah metode 

pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau 

kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. 

Dengan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat 

merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, 
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menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan 

variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara 

nyata. 

c) Motivasi Pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, motivasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau 

tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu.
43

 Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin movere, 

yang berarti gerak dan dorongan untuk bergerak. Dengan 

begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan 

memberikan daya dorongan sehingga sesuatu yang dimotivasi 

tersebut dapat bergerak.
44

 Jadi, peran motivasi dalam 

pembelajaran yaitu sebagai pendorong siswa untuk giat dalam 

belajar dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat digunakan 

guna mempertahankan minat peserta  didik terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan. Salah satu nya yakni ddengan 

memberikan hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan 

sebagai penghargaan atau kenang-kenangan/cenderamata. 

hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa berupa apa saja 

tergantung dari keinginan pemberi. atau bisa juga disesuaikan 

dengan prestasi yang dicapai seseorang. pemberian hadiah bisa 
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diterapkan disekolah. guru dapat memberikan hadiah kepada 

peserta didik yang berprestasi. pemberian hadiah tidak mesti 

dilakukan pada waktu kenaikan kelas. tetapi dapat pula 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, guru dapat memberikan hadiah berupa apa saja 

kepada peserta didik yang berprestasi dalam menyelesaikan 

tugas, benar menjawab ulangan formatif, dapat meningkatkan 

disiplin belajar, taat pada tata tertib sekolah dan sebagainya.
45

 

d) Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau 

pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dalam kegiaan 

proses belajar mengajar kehadiran media memiliki peranan 

yang sangat penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak 

jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara atau alat bantu.
46

 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Salah satu istilah pokok 

seputar media pembelajaran, yaitu: Alat Peraga. 

Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran suatu 

cara yang dilakukan oleh pendidik dengan maksud memberikan 

                                                           
45

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 147 
46

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswar zain, “Strategi Belajar Mengajar” 120. 



 

 

38 

kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan 

sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta 

didik.
47

 Alat peraga disini mengandung pengertian bahwa 

segala sesuatu yang masih bersifat abstrak, kemudian 

dikongkritkan dengan menggunakan alat agar dapat dijangkau 

dengan pikiran yang sederhana dan dapat dilihat, dipandang 

dan dirasakan. 

Kehadiran media pembelajaran memiliki peranan yang 

sangat penting, media juga dapat mewakili apa yang kurang 

mampu pendidik ucapkan melalui kata-kata atau kalimat 

tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat di konkritkan dengan 

kehadiran media. Namun perlu diingat bahwasannya peranan 

media tidak akan jelas dan terlihat bila penggunanya tidak 

sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Pelaksanaan sebuah program berdasarkan rencana yang 

telah di susun sebelumnya telah selesai di laksanakan maka 

tahapan paling terakhir dari sebuah pelaksanaan program yakni 

Evaluasi, dimana dengan evaluasi ini di harapkan dari kegiatan 

program yang telah di laksanakan bisa di ketahaui tingkat dari 

keberhasilan suatu krgiatan program tersebut.   
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c. Evaluasi 

Dapat diketahui bahwa salah satu objek dalam evaluasi 

adalah program. Program adalah suatu rencana yang melibatkan 

berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang 

harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Maka evaluasi 

dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka 

mendapatkan informasi mengenai ketercapaian dari pelaksanaan 

suatu program. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa 

evaluasi program adalah penerapan prosedur ilmiah yang 

sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 

implementasi dan efektifitas suatu sistem yang terencana dan 

berkesinambungan (program).
48

 

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam 

meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga 

dalam melaksanakan programnya. Melalui evaluasi akan 

diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum, 

dan selanjutnya informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu 

program.
49

 Proses pembelajaran tidak akan berhasil apabila tidak 

ditunjang oleh metode dan alat pembelajaran yang baik. 

Penggunaan metode yang tidak sesuai, akan menjadi kendala 
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dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas 

penggunaan metode terjadi apabila ada kesesuaian antara metode 

dengan semua komponen pembelajaran yang telah diprogramkan 

dalam satuan pelajaran. 

Evaluasi selalu mengandung proses. Proses evaluasi 

harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam 

bahasa perilaku. Dikarenakan tidak semua perilaku dapat 

dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi 

menjadu salah satu hal yang sulit dan menantang, yang harus 

disadari oleh guru. Menurut Undang- Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak- pihak 

yang berkepentingan di antaranya terhadap siswa, lembaga, dan 

program pendidikan.
50

 

Menurut Cross, evaluasi meruapakan proses yang 

menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. 

Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi 

dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat, di mana suatu 

tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan 

proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan 

                                                           
50

 Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 57 ayat (1) 



 

 

41 

mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil 

keputusan.
51

 

Stufflebeam, mendefinisikan evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang 

berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
52

 

Dengan demikian, evaluasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat 

keputusan sampai mana tujuan- tujuan dari program kegiatan 

dicapai oleh sasaran kegiatan.  

Seorang evaluator patut mengetahui apa tujuannya 

melakukan evaluasi program. Pada dasarnya memang sudah 

diketahui bahwa tujuan dari dilakukannya evaluasi adalah untuk 

menghadirkan rekomendasi berdasarkan pengukuran dan 

penilaian yang telah dilakukan dan evaluasi program dilakukan 

untuk mendapatkan informasi tentang suatu program. 

Pada dasarnya tujuan melakukan evaluasi program adalah 

untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang telah 

dirancang dan direncanakan mengarah dalam mencapai tujuan 

program. Dengan melakukan evaluasi program maka pihak yang 

terkait dengan pembuat keputusan memiliki kekuatan dalam 

memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan program. 
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Seharusnya sebuah program yang sedang dilaksanakan mengarah 

kepada tujuan yang telah dicanangkan baik tujuan jangka pendek, 

maupun jangka panjang. Evaluasi program di saat program 

dilakukan dapat menjadi bahan mengidentifikasi 

hambatanhambatan yang harus disingkirkan, kekuatan-kekuatan 

yang harus ditingkatkan maupun upaya mengatasi konflik yang 

dapat menghambat pencapaian program. Sedangkan evaluasi 

program saat program telah berakhir dilaksanakan dapat menjadi 

arah menentukan rekomendasi apakah program dihentikan, 

dilanjutkan atau diperbaiki berdasarkan penilaian seberapa 

efektif program telah dilaksanakan.
53

 Karena itu dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dan fungsi evaluasi program: 

1) Sebagai pertimbangan dalam menghadirkan rekomendasi 

bagi pengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan 

program yang sedang berlangsung maupun rekomendasi 

terhadap program yang telah selesai dilaksanakan. 

2) Sebagai penentu keefektifan pencapaian tujuan program, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Sebagai bahan analisis untuk menentukan kekuatan-kekuatan 

dan kelemahan-kelemahan yang di miliki sumberdaya 

program. 
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4) Sumber kekuatan dalam keputusan melanjutkan, 

menghentikan atau bagian mana yang akan diperbaiki dari 

program (rekomendasi akhir).
 54

 

Ealuasi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif 

dimana evaluasi dipakai untuk memperbaiki, dan pengembangan 

kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan fungsi sumatif dipakai 

untuk mempertanggungjawabkan, keterangan, seleksi atau 

lanjutan. Kedua fungsi ini menjadi alasan kenapa evaluasi 

dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari dilaksanakannya evaluasi program adalah 

untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan implementasi 

program yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan tindak 

lanjut atau pengambilan keputusan. Melakukan evaluasi 

bukanlah suatu hal yang mudah, mahal dan membutuhkan biaya 

yang luar biasa, hanya saja karena evaluasi program bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas program, atau secara sederhana 

evaluasi program bertujuan untuk membuat program menjadi 

lebih baik maka evaluasi, program merupakan hal yang penting 

untuk dilakukan. Untuk program yang baru akan dimulai 

evaluasi dapat memberikan data proses pada keberhasilan dan 
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tantangan implementasi awal, untuk program yang lebih matang, 

evaluasi dapat memberikan hasil data peserta program.
55

 

2. Konsep Perawatan Jenazah 

Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardhu 

kifayah, yaitu apabila salah seorang diantara kita ada yang mengurus 

jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah 

tergantung pada jenazahnya itu sendiri seperti: 

a. Jenazah Orang Muslim 

1) Muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus di 

lakukan kepadanya adalah : memandikan, mengafani, mensholati, 

memakamkan. 

2) Muslim yang syahid (yakni orang yang mati dalam peperangan 

dengan niat mencari kehidupan dunia) atau syahid dunia akhirat 

(yakni orang yang meninggal dalam peprangan dengan niat untuk 

menegakkan agama Allah SWT), mayatnya haram di mandikan 

dan di sholati, sehhinga kewajiban merawatnya hanya meliputi 

1) Menyempurnakan kafanya jika pakaian yang di pakainya tidak 

cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. 

2) Memakamkan 

b. Jenazah muslim yang sedang ihram (melakukan haji dan sebelum 

tahalul). Jenazah yang satu ini, tetap di mandikan, di kafani, di sholati 

dan di makamkan. Hanya saja ia di mandikan dengan tidak 
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menggunkan  wewangian, begitu juga tidak menggunakan kapur barus  

ataupun sabun. Kemudian ia di kafani dengan pakain ihramnya dan 

tidak di tutup kepalanya (kecuali jika jenazah perempuan). 

c. Bayi terlahir sebelum usia 6 bulan (Siqtu) : 

Dalam kitab ulama di kenal tiga macam kondisi bayi antara lain 

yakni : 

1) Lahir dalam keadaan hidup. Perawatanya sama dengan perawatan 

jenazah muslim dewasa. 

2) Berbentuk manusia sempurna,  tapi tida Nampak tanda-tanda 

kehidupan. Hal-hal yang harus di lakukan sama dengan kewajiban 

terhadap jenazah muslim dewasa, selain mensholati. 

3) Belum berbentuk manusia sempurna. Bayi yang demikian, tidak 

ada kewajiban apapun dalam perawatanya, akan tetapi di 

sunnahkan membungkus dan memakamkan. 

4) Adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih  bai terlahir dalam 

keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatnya sama dengan 

orang dewasa. 

d. Orang kafir 

Dalam hal ini orang kafir di bedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Kafir dzimmi (termasuk kafir mu‘aman dan mu‘ahad). Hukum 

mensholati jenazah kafir adalah haram, adapun hal yang harus di 

lakukan pada mayat kafir dzimmi adalah mengkafani dan 

memakamkan. 
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2) Kafir Harbi dan orang  murtad. Pada dasaranya tida ada kewajiban 

apapun atas perawatan keduanya, hanya saja di perbolehkan untuk 

mengkafani dan memakamkan.
56

 

e. Perawatan Jenazah 

Dalam melaksanakan perawatan jenazah orang yang sudah 

meninggal harus segera dilaksanakan proses perawatan jenazah agar 

hak-hak mayyit tidak terbengkalai mulai dari memandikan, 

mengkafani, mensholati dan menguburkan 

1) Memandikan Jenazah 

a) Orang yang utama memandikan jenazah adalah:  

(1) Jenazah laki-laki Orang yang utama untuk memandikan 

jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut : 

(a) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan. 

(b) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrom laki-laki dan 

istri yang meninggal. 

(2) Jenazah wanita Orang yang lebih utama untuk memandikan 

jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut : 

(a) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan. 

(b) Suami dari jenazah. 

Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki-

laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah 

usianya belum melebihi tujuh tahun. Namun seumpama 
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jenazah adalah laki-laki dan semua yang hidup (yang terkena 

hukum wajib) adalah wanita atau sebaliknya dan tidak ada 

suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi 

cukup ditayammumkan oleh salah seorang dari mereka dengan 

menggunakan pelapis tangan.
57

 

b) Syarat bagi orang yang memandikan jenazah adalah:/ 

(1) Muslim, berakal, dan baligh. 

(2) Berniat memandikan jenazah. 

(3) Jujur dan sholeh. 

(4) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan 

jenazah. 

c) Mayat yang wajib untuk dimandikan:  

(1) Mayat seorang muslim atau bukan kafir. 

(2) Bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan 

sudah meninggal tidak dimandikan. 

(3) Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan.Bukan 

mayat yang mati syahid.
58

 

d) Hal-hal yang perlu dipersiapkan memandikan jenazah : 

(1) Sediakan tempat mandi.  

(2) Air bersih.  

(3) Sabun mandi.  
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(4) Sarung tangan.  

(5) Sedikit kapas atau beberapa kain sobek. 

(6) Air kapur barus. 

e) Cara memandikan jenazah 

(1) Usahakan mayat dihadapkan ke arah kiblat dan pakaian 

mayat diganti dengan kain sarung dan kain penutub tubuh 

mayat, termasuk muka si mayat bila perlu, disertai niat 

memandikan mayat. Yang lebih afdhal, mayat dimandikan 

dengan baju kurung, sehingga memperkecil kemungkinan 

terbuka aurat. Jadi letakkan jenazah membujur dengan 

kepala ke arah utara, kaki kea rah selatan, atau sesuaikan 

dengan letak dan ruang yang tersedia. 

(2) Tinggikan posisi kepala dari badannya supaya air tidak 

masuk ke rongga mulut dan hidung. 

(3) Jika dimandikan diatas dipan, sebisa mungkin diusahakan 

posisi kepala mayat agak ditinggikan, sandaran punggung 

dibuat agak miring agar mempermudah pengurutan pada 

bagian perut agar kotoran keluar. 

(4) Tekan perut jenazah supaya kotoran dapat keluar. 

Menekan perutnya dengan pelan-pelan kecuali jenazah 

yang hamil dan apabila keluar kotorannya diambil dengan 

sobekan kain yang disediakan sampai bersih. 
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(5) Membaca niat Sebelum memandikan jenazah, terlebih 

dahulu untuk membaca niat memandikan jenazah. Berikut 

bacaan niatnya bagi jenazah laki-laki dan perempuan.  

(6) Mayat diwudhukan. 

(7) Memulai memandikan dengan menyiramkan air ke seluruh 

tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki dengan 

mendahulukan anggota kanan dan anggota wudhu, tiga, 

lima, tujuh kali atau sesuai dengan kebutuhan, yang 

penting ganjil. 

(8) Siramlah seluruh permukaan rambut dan kulit jenazah 

secara merata sampai sela-sela jari dan lipatan kulit 

dengan air bidara atau air sabun. Disunahkan memulai dari 

arah yang kanan. 

(9) Kemudian kepalanya diusap, jenggot dibersihkan dan 

rambutnya disisir. Jika ada rambut yang rontok, harus 

dicampur lagi ketika mengafaninya. Keramasi setiap helai 

rambut dan kulit kepala dengan air shampo atau air 

merang yang dibakar secara merata. 

(10) Basuh dan gosok wajahnya dengan air sabun atau air 

kembang secara merata, bersihkan lubang hidung dan 

telinga. 

(11) Mulut, gigi, hidung, kuku-kuku dan telinga hendaknya 

dibersihkan dengan jari-jari orang yang memandikan, 
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kemudian sarung tangan hendaknya diganti lagi dengan 

yang bersih. 

(12) Bersihkan dan gosok dengan air sabun bagian leher, dada, 

tangan, perut terus turun ke arah mata kaki dengan 

mendahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. 

(13) Bilas dengan air. 

(14) Miringkan jenazah ke sebelah kiri, bersihkan dan gosok 

badan jenazah mulai dari kepala bagian belakang, leher, 

tangan kanan, punggung, pinggang dan kaki bagian 

belakang dengan air sabun. 

(15) Bilas dengan air bersih. 

(16) Miringkan jenazah ke sebelah kanan, bersihkan dan gosok 

badan jenazah seperti point 16 kembalikan ke posisi 

semula (berbaring). 

(17) Bersihkan kotoran pada kuku-kuku jari tangan dan kaki. 

(18) Bersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya dengan air 

sabun, upayakan tangan tidak menyentuh kemaluan secara 

langsung. 

(19) Bersihkan lubang duburnya sampai benar-benar bersih. 

(20) Disabun pelan-pelan dengan air sabun, lalu diguyur air 

sampai bersih. 

(21) Bilas dengan air bersih, lalu air kapur barus atau air bunga 

yang harum. 
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(22) Penyiraman hendaknya dilakukan dengan mendahulukan 

yang kanan dengan cara memiringkan tubuh mayat ke kiri 

untuk membersihkan sebelah kanan, lalu miringkan ke 

sebelah kanan untuk membersihkan yang kirinya. 

Sebaiknya ini dilakukan 3 atau 5 kali. 

(23) Wudhukan dan disertai dengan doa akhir wudhu. 

(24) Akhiri pemandian. 

(25) Sesudah bersih, keringkan jenazah dengan handuk bersih 

atau kain pengering lainnya dengan pelan-pelan dan 

lembut, lepaskan kain basahan dang anti dengan kain 

panjang kering. 

(26) Jika jenazahnya wanita, rambutnya disisir dulu, lalu 

dipintal menjadi tiga.
59

 

2) Mengkafani Jenazah 

 Maksud dari Mengkafani jenazah adalah menutupi atau 

membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi 

tubuhnya walau hanya sehelai kain.
60

 

a) Untuk mayat laki-laki 

(1) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling 

bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur 

barus.  
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(2) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan 

letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-

wangian. 

(3) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan 

dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan 

kapas. 

(4) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, 

kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan 

seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang 

lembut. 

(5) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di 

bawah kain kafan tiga atau lima ikatan. 

(6) Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan 

mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya 

yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau 

kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar 

menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang 

ada.
61

 

b) Untuk mayat perempuan Kain kafan  

(1) untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, 

yang terdiri dari:  

(2) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan. 
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(3) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. 

(4) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung. 

(5) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga 

kaki. 

(6) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. 

Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu: 

(1) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk 

masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah 

jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan 

diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-

wangian atau dengan kapur barus. 

(2) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih 

mengeluarkan kotoran dengan kapas. 

(3) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 

(4) Pakaikan sarung. 

(5) Pakaikan baju kurung. 

(6) Dandani rambutnya dengan tiga dandanan, lalu julurkan 

kebelakang. 

(7) Pakaikan kerudung. 

(8) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara 

menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu 

digulungkan kedalam. 
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(9) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan dengan tiga 

atau lima ikatan.
62

 

3) Mensholatkan Jenazah 

Syarat Sah Shalat Syarat yang pertama sebenarnya 

gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua shalat, 

kecuali masalah masuk waktu. Di antara syarat sah shalat yang 

telah disepakati para ulama adalah :  

a) Muslim  

b) Suci dari Najis pada Badan, Pakaian dan Tempat  

c) Suci dari Hadats Kecil dan Besar  

d) Menutup Aurat  

e) Menghadap ke Kiblat 

Adapun rukun bab jenazah ialah sebagai berikut: 

a) Rukun Sholat Jenazah 

Dalam melaksanakan shalat jenazah terdapat beberapa 

rukun yang harus dilakukan agar shalat yang dilakukan menjadi 

sah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya 

Tausyih ala Ibni Qasim menjelaskan secara ringkas tentang 

rukun-rukun dalam melaksanakan shalat mayit yang berjumlah 

tujuh. Berikut penjelasannya:    
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(1) Niat, Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan 

dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang 

berlaku dalam melaksanakan niat pada shalat fardhu.  

(2) Berdiri,   Shalat jenazah wajib dilakukan dengan cara 

berdiri, sebab shalat jenazah tergolong shalat fardhu, 

sedangkan setiap shalat fardhu wajib dilaksanakan dengan 

cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu 

untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan shalat jenazah 

dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat 

dalam shalat lima waktu. 

(3) Takbir empat kali, Termasuk dalam hitungan empat takbir 

adalah takbiratul ihram. Maka shalat jenazah tidak 

dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 

empat takbir. Disunnahkan ketika membaca takbir agar 

mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, 

persis seperti yang dilakukan tatkala shalat lima waktu. 

(4) Membaca Surat al-Fatihah, Membaca Surat al-Fatihah 

dilakukan setelah takbir pertama (takbiratul ihram). 

Sebaiknya dalam membaca Surat al-Fatihah agar suara 

dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya 

sendiri, meskipun shalat jenazah dilakukan di malam hari. 

Disunnahkan sebelum membaca Surat al-Fatihah agar 

membaca ta‘awwudz menurut qaul ashah (pendapat 
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terkuat), tapi tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah. 

Shalat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, 

sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk 

dibaca dalam shalat jenazah (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, 

Tuhfah al-Muhtaj, juz 1, hal. 342). 

(5) Membaca Shalawat,  Bacaan shalawat ini dibaca setelah 

takbir kedua. 

(6) Mendoakan Jenazah, Mendoakan jenazah ini dilakukan 

setelah takbir ketiga. 

(7) Membaca Salam, Membaca salam ini dilakukan setelah 

melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca 

doa yang dilafalkan setelah takbir keempat—jika ia 

membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada shalat jenazah 

ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada shalat 

fardhu lima waktu. Selain itu, kesunnahan menghadapkan 

wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan 

menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua, juga 

berlaku dalam pelaksanaan shalat jenazah ini.
63

 

b) Tata Cara Sholat Jenazah 

Berikut tata cara shalat jenazah secara berurutan : 

(1) Niat, Niat wajib digetarkan dalam hati. Apabila dilafalkan 

secara lisan akan berbunyi: 
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Untuk Jenazah Laki-laki :  

ِو تـََعاَل      ُأَصلِّي َعَلى ٰىَذا الـَميِِّت فـَْرًضا لِلّٰ
Artinya, ―Aku niat shalat atas jenazah (laki-laki) ini fardhu 

karena Allah ta‘ala.‖ 

 

Untuk Jenazah Perempuan :  

ِو تـََعاَل   أَصلِّي َعَلى ٰىِذِه الـَميَِّتِة فـَْرًضا لِلّٰ
Artinya, ―Aku niat shalat atas jenazah (Perempuan) 

ini fardhu karena Allah ta‘ala.‖ 

(2) Takbir dan dilanjutkan dengan membaca Surat al-Fatihah. 

( 3( الرَّْْحَِن الرَِّحيِم )2( اْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمنَي )1الرَِّحيِم )بْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن 
يِن ) ( اْىِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم 5( ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي )4َماِلِك يـَْوِم الدِّ

(7َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّنَي )( ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب 6)   
Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah, Tuhan 

semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 

Yang menguasai Hari Pembalasan, Hanya kepada-Mu 

kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami 

meminta pertolongan, Tunjukilah kami jalan lurus, 

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang 

dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

(3) Takbir lagi dan diteruskan dengan membaca shalawat Nabi: 

 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ُُمَمَّدٍ 
Artinya: ―Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi 

Muhammad.‖ 

 

Akan lebih bagus bila disambung:        

َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ِإبـْرَاِىيَم، َوبَارِْك َعَلى َسيِِّدنَا َكَما َصلَّْيَت َعَلى َسيِِّدنَا ِإبـْرَاِىيَم، 
ُُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى َسيِِّدنَا ِإبـْرَاِىيَم، َوَعَلى آِل 

يٌد َمَِيدٌ   َسيِِّدنَا ِإبـْرَاِىيَم، ِف اْلَعاَلِمنَي ِإنََّك ْحَِ
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Artinya: ―Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi 

Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, 

sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi 

Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula 

keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi 

Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan 

bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. 

Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan 

Maha Agung.‖ 

(4) Takbir lagi dan membaca doa untuk jenazah yang sedang 

dishalati:      

Untuk jenazah laki-laki : 

ُهمَّ اْغِفْر َلُو َواْرَْحُْو َوَعاِفِو َواْعُف َعْنُو َواْجَعِل ْاجلَنََّة َمثْـَواُه. الّلُهمَّ اْبِدْلُو اَللَّ       
رًا ِمْن َزْوِجِو َوَأْىًًل َخْْياً ِمْن َأْىِلِو. اللَُّهمَّ ِإنَُّو نـََزَل  رًا ِمْن َدارِِه، َوَزْوًجا َخيـْ َدارًا َخيـْ

ُزوْ  ُر َمنـْ ٍل بِِو. اَللَُّهمَّ َأْكرِْم نُزوَلُو ووسِّْع َمْدَخَلوُ ِبَك َوأَْنَت َخيـْ    
Artinya: ―Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah 

dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, 

luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, 

salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, 

sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih 

dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari 

rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari 

keluarganya, pasangan yang lebih baik dari 

pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam 

surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa 

neraka. 

 

Untuk jenazah perempuan : 



 

 

59 

اَللَُّهمَّ اْغِفْر ََلاَ َواْرَْحْهاَ َوَعاِفَها َواْعُف َعْنهاَ َواْجَعِل ْاجلَنََّة َمثْـَواىاَ. الّلُهمَّ اْبِدَْلاَ    
رًا رًا ِمْن َدارَِىا، َوَزْوًجا َخيـْ ِمْن َزْوِجَها َوأَْىًًل َخْْياً ِمْن َأْىِلهاَ. اللَُّهمَّ ِإنَُّو  َدارًا َخيـْ

ُزْوٍل ِِباَ. اَللَُّهمَّ َأْكرِْم نُزوََلاَ ووسِّْع َمْدَخَلها ُر َمنـْ َ  نـََزَل ِبَك َوأَْنَت َخيـْ  

Artinya: ―Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah 

dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, 

luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, 

salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, 

sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih 

dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari 

rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari 

keluarganya, pasangan yang lebih baik dari 

pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam 

surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa 

neraka 

. 

(5) Takbir yang keempat kalinya, lalu membaca doa : 

Untuk Jenazah laki-laki : 

نا َأْجرَُه وَلتـَْفِتّنا بَعَدهُ اللُهّم َلََترِمْ   
Artinya: ―Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan 

jangan beri fitnah (cobaan) bagi kami sepeninggalnya. 

Ampunilah kami dan ampunilah dia.‖ 

Untuk Jenazah Perempuan : 

بَعَدىااللُهّم َلََترِْمنا َأْجَرىا وَلتـَْفِتّنا   
Artinya: ―Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan 

jangan beri fitnah (cobaan) bagi kami sepeninggalnya. 

Ampunilah kami dan ampunilah dia. 

 

(6) Mengucapkan salam secara sempurna:    

 السًََّلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة اهلِل َوبـَرََكاتُوُ  
Artinya "Semoga keselamatan, kasih sayang, dan 

keberkahan dari Allah tercurah atas kalian."
64
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4) Menguburkan Jenazah 

Menguburkan Jenazah adalah fardu kifayah atas yang hidup, 

karena suatu tindakan meninggalkan mayat diatas bumi adalah 

merusak kehormatannya dan baunnya mengganggu orang ramai. 

Setelah memandikan mayat, mengafani, dan menshalatkan, maka 

kewajiban yang keempat adalah menguburkan yaitu dengan 

beberapa tahapan, Antara Lain : 

a) Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah 

sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah 

(kemungkinan) dibongkarnya oleh binatang buas. 

b) Lalu mayat diletakkan kedalam liang lahat yang telah digali 

dan hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan 

kekanan menghadap kiblat. 

c) Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup 

kuburan. Namun sebelum ditutup lahad tersebut dibuka tali-tali 

yang mengikat kepala dan kaki mayat.
65

 

Galian liang kubur wajib diperdalam, diperluas dan 

diperbagus. Bila telah sampai dasar, sisi kuburan sebelah kiblat 

dilubangi sebagai tempat jenazah atau disebut dengan lahad. Ini 

lebih baik dari Syaq (lubang ditengah), Kemudian 

meletakkannya dilahad dengan menghadap kiblat, lantas 

diganjal dengan tanah liat yang dicampur dengan lumpur 
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kemudian ditimbun dengan tanah. Kuburan boleh ditinggikan 

dari dataran tanah setinggi satu jengkal saja seperti gundukan.
66

 

3. Gambaran Program Tajhizul Mayyit oleh LKKNU Jember. 

Dalam rangka misi dakwah untuk memahamkan serta mengedukasi 

masyarakat tentang Merawat Jenazah dengan benar sesuai dengan ajaran 

agama Tampaknya tidak semua orang bisa melakukannya. Kendati 

tampaknya persoalan sepele, faktanya hanya beberapa orang yang bisa 

merawat Jenazah dengan benar. Untuk itu Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Jember Hadir untuk menggelar pelatihan perawatan 

jenazah bersama Badan Otonom Lembaga Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember dengan melaksanakan kegiatannya 

dibeberapa masjid yang ada di Kabupaten Jember salah satunya yakni 

berada di Masjid Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa Ajung Bumi Asri.  

Pelatihan Program Tajhizul Mayyit ini disampaikan oleh seorang 

pemateri dimulai dari Sakarotul Maut, memandikan Jenazah, mengkafani 

Jenazah, Mensholatkan Jenazah, dan menguburkan Jenazah. Diharapkan 

masyarakat Perumahan Villa Ajung Bumi Asri  yang sudah ikut pelatihan 

ini, nantinya bisa Mempraktekan ilmu yang telah dipelajari dalam 

kehidupan bersosial dilingkungan sekitar. 

Dengan adanya kegiatan pelatihan program Tajhizul Mayyitini, 

harapanya masyarakat bisa memahami dan mampu mempraktekkanya 

dalam kehidupan sehari hari ketika ada sanak saudara atau keluarga yang 
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meninggal dunia bisa merawat jenazah yang benar sesusai ajaran islam 

ahlussunah waljama‘ah sehingga tidak sampai terjadi terbengkalainya hak 

mayit karena tidak adanya bekal ilmu yang cukup tentang Merawat 

Jenazah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif karena menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak 

meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
67

 

Sebagaimana teori yang dijelaskan Sugiono bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
68

 

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian Deskriptif karena pada 

penelitian perlu adanya untuk menjabarkan perencanaan program, pelaksanaan 

program dan evaluasi program serta kegiatan-kegiatan tertentu secara 

terperinci dan mendalam. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu Sekertariat Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember karena yang 

menjadi salah satunya lembaga di kabupaten Jember yang melaksanakan misi 

                                                           
67

 Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar 

Menggabungkannya, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011), 

134. 
68

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2018), 9. 



 

 

64 

dakwah islam dalam bidang sosial kemasyarakatan tentang merawat jenazah. 

Lemabaga ini beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No. 41 A, Kaliwates Kidul 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.  

C. Subyek Penelitian 

Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer, Merupakan data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh 

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitiannya. Data primer yang digunakan yakni :  

a. Dr. Subakri, M.Pd selaku Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember 

b. Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd selaku Ketua Pelaksana Program Tajhizul 

Mayyit 

c. Bapak Dolok selaku Ketua Takmir Rahmat Syaifulloh Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri 

d. Ustadz Dhofit selaku peserta kegiatan program Tajhizul Mayyit 

2. Data Sekunder, yaitu peneliti menggunakan Dokumen-dokumen, Buku, 

Jurnal, atau Literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan media. 
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a. Wawancara Terstruktur Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu peneliti 

telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawabannya 

pun telah disiapkan. 

b. Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
69

 

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Jenis 

wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat 

dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan 

berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun 

bergantung pada jawaban. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi peneliti 

juga mempunyai agenda sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki 

dalam pikirannya dan isyu tertentu yang akan digali. Namun 

pengarahan dan pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya 

minimal. Umumnya, ada perbedaan hasil wawancara pada tiap 

partisipan, tetapi dari yang awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. 

Partisipan bebas menjawab, baik isi maupun panjang pendeknya 
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paparan, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan 

rinci.
70 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara tak berstruktur ini 

meliputi :  

1) Mendeskripsikan Perencanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Jember. 

2) Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. 

3) Mendeskripsikan Evaluasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember pada Program Tajhizul Mayyit. 

2. Observasi 

Nasution menyatakan, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Artinya para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, 

yaitu fakta tentang dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
71

 

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi 

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh 
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gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian.
72

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan ketika 

penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan apabila dilakukan pengamatan pada responden yang 

diamati tidak terlalu besar.
73

 Metode observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipan yang mana dalam penelitian 

ini, peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen.
74

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang 

dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, dan karya bentuk.Studi 

dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen atau data-data yang ditemukan dalam 

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi 
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bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informan 

dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada.
75

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dalam 

bentuk gambar/foto-foto hasil penelitian. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material 

lainnya untuk mengaitkan pemahaman peneliti tentang data yang telah 

dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan 

diinformasikan kepada orang lain.
76

 

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif 

Miles, Huberman, dan Saldana. Komponen dalam analisis data Miles, 

Huberman dan Saldana sebagai berikut:
77

 

1. Kondensasi data (data condensation)  

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang 

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, 

transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. 

Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di 
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lapangan, yang nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Penyajian Data (data display)  

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, 

dan informasi yang disimpulkan.Penyajian data disini juga membantu 

dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih 

mendalam.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing) 

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti 

mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, 

mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap 

akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. 

F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. 

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya 

persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai 

keabsahan data dalam penelitian ini. 

Triangulasi dalam pengujian validitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

pada penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. 
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1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  

2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
78

 

G. Tahapan Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan proposal.
79

 Adapun tahapan-

tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan 

Tahap pra penelitian lapangan ini meliputi beberapa hal, 

diantaranya:  

a. Menyusun rancangan penelitian, Pada tahap ini peneliti membuat 

rancangan awal untuk penelitian terlebih dahulu, dimulai dari 

pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang dilanjutkan 

dengan kontribusi dengan dosen pembimbing, dan dilanjutkan dengan 

menyusun proposal penelitian hingga diseminarkan. 

b. Memilih lapangan penelitian Tahap selanjutnya adalah memilih tempat 

untuk dijadikan penelitian atau memilih lapangan penelitian. Lapangan 

penelitian yang dipilih untuk melaksanakan penelitian yaitu PCNU 

Jember. 
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c. Mengurus surat perizinan Tahap selanjutnya yaitu mengurus surat 

perizinan untuk dosen pembimbing dan dengan meminta surat 

pengantar dari akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

2. Tahap Penelitian lapangan 

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian 

dianggap telah matang. Tahap pelaksanaan lapangan dimulai dari peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa 

teknik yang sudah direncanakan, yakni observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam hal ini peneliti juga melakukan beberapa hal 

diantaranya: 

a. Memahami latar belakang penelitian 

b. Memasuki lapangan penelitian 

c. Mengumpulkan data 

d. Menyempurnakan data-data yang kurang lengkap 

3. Tahap analisis data ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. 

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa hal, diantaranya yakni: 

a. Mengelola data-data yang telah diperoleh dari beberapa sumber 

b. Mengurus perizinan selesai penelitian 

c. Menyajikan data dalam bentuk penulisan laporan yang disesuaikan 

dengan kaidah pedoman penulisan karya ilmiah yang baik dan benar 

d. Kritik dan saran dari penulisan karya tulis ilmiah 

e. Merevisi laporan yang telah disempurnakan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum LKKNU Jember 

LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) 

merupakan perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan masyarakat 

serta kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh 

(holistic) dan berkelanjutan. Adapun tugas utama Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember yaitu 

melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat sesuai fungsi LKKNU sendiri sebagai suatu 

organisasi yang ingin membantu meningkatk an kualitas hidup keluarga 

dan kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan atas kemaslahatan, 

maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada pada tanggal 17 

Dzulhijjah 1397 H, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 M pada 

muktamar NU 2004 di Jakarta mengamanatkan kepada LKKNU 

(Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU), untuk melaksanakan kebijakan 

PBNU (Pengurus Besar NU) di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan 

kependudukan. 

Dalam melaksanakan programnya, Lembaga Kemaslahatan 

Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember memiliki tiga fokus 

utama,yaitu : 
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1. Pendidikan Kependudukan 

Pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan 

sistematis pemberian pengetahuan, pemahaman dan kesadaran 

tentang kondisi kependudukan dan permasalahan yang mencakup 

seluruh lingkupnya kepada seluruh elemen masyarakat. Kegiatan itu 

terdiri dari sosialisasi yang dilakukan konfercab PERGUNU 

Sumberbaru yaitu dengan tema Guru sebagai benteng pendidik kader 

muda NU, selain itu progam tajhizul mayyit yang dilakukan di setiap 

masjid sesuai kebutuhan masyarakat, program bimbingan 

perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga, dll. 

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan masyarakat 

Pengembangan masyarakat sebagai wujud dari pendidikan 

dan penyadaran serta meningkatkan taraf terhadap lingkungan 

masyarakat di suatu kawasan. Contoh fatayatan, muslimat doakan 

keselamatan bangsa dan negeri, muslimat NU Sukorambi bersinergi 

untuk negeri, rotibulhadad dan evaluasi bersama, syiar lazisnu 

sebarkan kegiatan positif di Mayang,dll. 

3. Penanggulangan Kemiskinan  

Pengembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Hal tersebut sangat diperlukan, dikarenakan 

permasalahan kemiskinan di Indonesia harus segera ditanggulangi 

secepat mungkin. Salah satu ciri-ciri dari keadaan masyarakat miskin 

yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan 
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yang kotor dan tidak layak untuk ditempati, serta terbatasnya akses 

terhadap sumber-sumber ekonomi, bahkan tidak terdapat akses 

terhadap lembaga keuangan. Misalnya alumni ponpes blokagung 

bersama banser bantu korban banjir Wonoasri, fatayat NU Kalisat 

berbagi kepada abang becak dan tukang ojek, baksos, dll. 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian adalah bagian mengungkapkan data yang dihasilkan dalam 

penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian secara sistematis 

serta disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data secara interaktif. 

Adapun analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. 

Sehingga dapat mudah dipahami dan data temuannya dapat disajikan kepada 

orang lain. Penyajian data dan analisis ini mengacu kepada fokus penelitian.  

Setelah melalui proses pengumpulan data dilapangan yang menurut peneliti 

sudah dianggap representative untuk diberhentikan karena data yang diperoleh 

sudah dianggap layak dan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat 

menjawab beberapa fokus penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini. 

1. Perencanaan Program Tajhizul Mayyit oleh LKKNU Jember Sebagai 

Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan 

Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri. 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) 

Jember sebagai salah satu Badan Otonom Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Jember yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan 
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Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan, Pemberdayaan Keluarga, Sosial, 

dan Kependudukan. Secara nyata terus untuk mewujudkanya. Hal ini 

terbukti dengan adanya salah satu program tajhizul mayyit yang 

dilaksanakan diberbagai masjid se jember ataupun pengurus Nahdlatul 

Ulama tingkat kecamatan disetiap Kecamatan sekabupaten Jember salah 

satunya dilakukan di masjid Rahmad Syaifulloh Perumahan Villa Ajung 

Bumi Asri.  Menurut Bapak Haji Agus Selaku Bendahara Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Sekaligus 

Pemateri Program Tajhizul Mayyit menjelaskan bahwa :  

―Program Tajhizul Mayyit merupakan program pelatihan 

perawatan jenazah yang dilaksanakan oleh LKKNU Jember  

Dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat terkait 

perawatan jenazah yang sesuai dengan syariat  agama dan 

menghindari kesalahan dalam perawatan jenazah,‖
80

  

 

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh bapak Dr. Subakri, M.Pd 

selaku ketua LKKNU Jember ,bahwa : 

―Program Tajhizul Mayyit merupakan langkah awal untuk 

memberikan wawasan kepada Masyarakat terlebih pada 

masalah perawatan jenazah. Kegiatan tersebut dinaungi oleh 

PCNU Jember sendiri.‖
81

 

 

Selain itu program tajhizul mayyit sendiri mempunyai tujuan agar 

masyrakat mengetahui ilmu tentang mengurus jenazah yang benar sesuai 

yang disyari‘atkan oleh agama islam. Selain itu dapat memberikan bekal 

kepada para pemuda setempat terlebih di masjid Rahmad Syaifulloh 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri sebagai tempat pelaksanaan Program 
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Tajhizul Mayyit dengan harapan agar bisa dan terbiasa untuk mengurus 

terlebih pada keluarganya sendiri. Hal itu diperkuat oleh bapak bapak Dr. 

Subakri, M.Pd selaku ketua LKKNU Jember ,bahwa :  

―Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang 

mengetahui tata cara dari rukun-rukun dalam merawat 

jenazah dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

biasanya dilakukan tanpa disengaja‖ 

 

Dari pernyataan yang dijelaskan diatas, dapat diperkuat dari 

penjelasan H. Agus Salim, beliau mengatakan bahwa: 

―Tujuan dilakukan nya program ini tentunya sangat banyak 

didapat masyarakat, karena masyarakat terutama 

dilingkungan perkotaan terlebih dilingkungan perumahan 

yang kebanyakan masyrakatnya banyak yang sibuk kerja, kita 

memberikan edukasi tentang perawatan jenazah terlebih pada 

kaum muda yang kita harapkan juga nantinya akan bisa 

mengurus jenazah orangtua nya sendiri, mengurus keluarga 

bahkan tetangga yang sudah wafat mulai dari memandikan, 

mengkafani, serta mensholati.‖
82

  

 

Sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat Villa 

Ajung Bumi Asri ini, mayarakat merasa sangat senang menerima 

kedatangan LKKNU untuk melaksanakan program kerjanya yakni tajhizul 

mayyit ini. Selain itu masyarakat juga berantusias mulai dari pelaksanaan 

kegiatan atau penyampain materi hingga praktrik langsung. Selain itu 

LKKNU juga berharap kepada warga untuk dapat mengimplementasikan 

ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia. Kemudian LKKNU 

sendiri juga berharap agar dapat melakukan program ini keberbagai masjid 

atau lembaga yang akan dituju.
83

  itu diuangkapkan oleh Bapak Dr. 
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Muhtar Ghozali, M.Pd selaku ketua pelaksana Program Tajhizul Mayyit di 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri bahwasanya : 

―Program Tajhizul Mayyit ini sudah berjalan dibeberapa 

kecamatan, dan rencananya akan dilaksanakan secara merata 

disetiap masjid. Dengan adanya kegiatan perawatan jenazah 

ini diharapkan setiap lingkungan RT ataupun RW harus ada 

yang bisa dalam hal perawatan jenazah minimal 1/3 dari 

masyarakat lingkungan tersebut. Apabila ada salah satu 

warga yang meninggal dunia dan jenazah tersebut tidak di 

perlakukan dengan baik, maka yang merawat jenazah dan 

memandikanya akan mendapat dosa, juga menghimbau agar 

tetep melakukan rukun-rukun dalam perawatan jenazah dan 

menghindari ketidakpahaman atau kekeliruan yang biasanya 

terjadi tanpa disengaja, pelibatan masyarakat menjadi ajang 

praktik pemberdayaan lingkungan sosial dengan pendekatan 

agama, diharapkan masyarakat mendapatkan pengalaman dan 

bekal berharga ketika ada keluarga atau anak family yang 

meninggal dunia sudah mampu untuk merawat jenazah 

sehingga tidak perlu mendatangkan orang untuk mengurus 

jenazah tersebut.‖
84

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Argumentasi Bapak Haji Agus Salim 

Selaku Pemateri Program Tajhizul Mayyit, Beliau menyampaikan Bahwa : 

―Sasaran dari program Tajhizul Mayyit ini yakni semua 

kalangan mulai dari pemuda hingga oarangtua. Namun beliau 

menyatakan lebih di fokuskan kepada pemuda dan golongan 

perempuan, karena dengan pemuda diharapkan mampu 

menguasai ilmu tentang perawatan jenazah  jikalau sewaktu-

waktu keluarganya meninggal pemuda tersebut sudah siap 

untuk mengurusi jenazah dan kalopun tokoh masyarakat yang 

biasa dipercaya untuk mengurus jenazah didaerah tersebut 

sedang berhalangan hadir maka pemuda tersebut sudah punya 

bekal ilmu untuk menggantikanya. Adapun perempuan lebih 

difokuskan karena dalam merawat jenazah perempuan dan 

laki-laki itu berbeda sehingga memerlukan ketrampilan 

khusus dalam hal merawat jenazah perempuan.‖
85
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Gambar 4.1 

Dokumentasi Rapat Kerja Pengurus LKKNU Jember 

 

Hal yang sama terkait perencanaan program tajhizul mayyit 

disampaikan oleh bapak Dr. Subakri, beliau menjelaskan bahwa: 

―Program tajhizul mayyit ini dilaksanakan melalui rapat 

terlebih dahulu di kalangan jajaran pengurus LKKNU untuk 

membahas tempat dimana program Tajhizul Mayyit ini 

dilaksanakan sampai menemukan titik temu dari waktu 

pelaksanaan kegiatan, Alat prasana penunjang kegiatan 

hingga kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan 

berlangsung, sehingga dalam pelaksanaanya terjalin 

komunikasi dengan pengurus lembaga setempat dengan 

harapan acara berjalan dengan lancar tanpa kekurangan 

sedikitpun. Kemudian dilanjutkan pembentukan panitia mulai 

dari ketua panitia, pemateri, konsumsi, dokumentasi sampai 

dengan perlengkepan.‖
86

 

 

Hal ini diperkuat oleh bapak dolok selaku ketua takmir masjid 

Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa Ajung Bumi Asri, Beliau mengatakan 

bahwa : 

―Sebelum melaksanakan kegiatan program tajhizul mayyit 

oleh LKKNU Jember ada beberapa hal yang harus 

dipersiapkan di masjid Rahmat Syaifulloh yakni menyiapkan 

tempat mulai dari bersih-bersih, pemasangan baner, dan 

menata ruangan sehingga tercipta ruangan yang nyaman 

untuk dipakai berlangsungnya kegiatan ini, serta 

membersihkan tempat dan merapikan tempat seperti 

sediakala setelah acara selesai.‖
87
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 Subakri, diwawancara oleh penulis, 9 April 2022. 
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 Dolok, diwawancari oleh penulis, 12 April 2022. 
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Dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri LKKNU Jember di bantu ketua takmir 

melalui media informasi yang ada agar informasi akan diadakanya 

pelatihan program tajhizul mayyit ini tersampaikan kepada masyarakat 

secara menyeluruh hal ini ini disampaikan oleh Dr. Subakri, M.Pd selaku  

ketua LKKNU Jember bahwasanya : 

―Ketika jadwal pelaksanaan sudah ditetapkan maka langkah 

selanjutnya yakni membuat pamflet kegiatan dan surat 

undangan untuk di sebarkan kepada masyarakat perumahan 

villa ajung bumi asri melalui ketua takmir masjid rahmat 

Syaifulloh.‖
88

 

 

Hal ini diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh bapak 

dolok selaku ketua takmir masjid Rahmat Syafulloh Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri, mengatakan bahwa : 

―Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Villa 

Ajung Bumi Asri hal ini kami sampaikan dulu kepada 

RT/RW Setempat sebelum dilanjutkan kepada masyarakat 

dengan maksud agar tidak terjadinya salah informasi disalah 

satu pihak.‖
89

 

 

Hal ini juga disampaikan Bapak Sani selaku RT 11 dilingkungan 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri mengatakan bahwa : 

―Informasi yang di peroleh dari ketua takmir langsung 

dibagikan kepada warga masyarakat melalui media 

komunikasi WhatsApp.‖
90

 

Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi, dan 

wawancara yakni didalam suatu perencanaan program tajhizul mayyit 

yang dilakukan oleh LKKNU sebelum pelaksanaan kegiatan ada beberapa 
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 Sani, diwawancarai oleh penulis, 12 April 2022. 



 

 

80 

hal yang harus disiapkan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan 

program tajhizul mayyit ini yaitu melakukan rapat antar pengurus 

LKKNU,menentukan tujuan, menentukan tempat,waktu serta target yang 

akan dicapai  sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat 

berjalan sesuai rencana, dengan tujuan untuk mengedukasi dan 

memahamkan masyarakat Perumahan Villa Ajung Bumi Asri untuk 

merawat jenazah sesuai syariat agama dan terhindar dari kesalahan dalam 

merawat jenazah. 

2. Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Dalam 

Memahamkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perawatan Jenazah 

di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri. 

Dalam melaksanakan kegiatan program Tajhizul Mayyit ini 

LKKNU berupaya untuk memahamkan  Mayarakat Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri tentang merawat jenazah. Sebelum kegiatan inti 

dilakukan, ada beberapa hal yang dilakukan dari lembaga LKKNU sendiri. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Dr. Subakri selaku ketua 

LKKNU ini yaitu: 

―Jadi sebelum kegiatan dimulai memang ada beberapa hal 

yang dilakukan, diawali dengan pembukaan dari pembawa 

acara, untuk memandu jalanya kegiatan, mulai dari 

pembukaan,  kegiatan inti hingga penutupan‖
91

 

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yakni 

sebelum memasuki kegiatan penyampaian pemateri dan melaksanakan 

praktik, upaya yang dilakukan oleh pemateri kepada peserta pelatihan agar 
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bisa fokus dan memperhatikan jalanya materi yang sedang dilaksanakan 

maka pemateri menggunakan cara menggiring pemikiran peserta ke bawah 

alam sadar dan memahamkan bahwa semua orang akan mati dan 

memberikan pemahaman terutama kepada pemuda jika orangtua nya 

meninggal diharapkan yang merawat jenazah dari orangtua atau keluarga 

itu dari anak sendiri.
92

 Hal itu diperkuat oleh bapak H. Agus selaku 

bendahara sekaligus pemateri program ini, beliau menjelaskan bahwa: 

―Jadi ketika saya sebelum menyampaikan materi, peserta ini saya 

doktrin terlebih dahulu bahwa hidup kita menunggu giliran mati 

dan semua orang akan mati. Dan saya giring menuju alam bawah 

sadar agar mereka hatinya terbuka bahwasanya manusia adalah 

makhluk sosial yang masih saling membutuhkan manusia satu 

dengan manusia yang lainya terlebih ketika orang itu meninggal 

dunia pasti yang membantu mengurus jenazahnya orang lain tidak 

mungkin jenazah itu sendiri yang merawatnya, ketika ada tetangga 

yang meninggal dunia tolong bantulah untuk merawat jenazah 

tersebut. agar ketika kita meninggal nantinya banyak yang 

membantu merawat jenazah kita. Terlebih lagi ketika sudah 

waktunya tiba orangtua kita yang meninggal dunia ataupun 

keluarga kita yang meninggal dan yang merawat adalah anak kita 

sendiri.‖
93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Penyampaian Materi Oleh Bapak Haji Agus Salim 
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Hal ini juga diperkuat argumentasi oleh Ustadz Dhofit selaku salah 

satu peserta program  pelatihan perawatan jenazah, beliau mengatakan 

bahwa: 

―Ketika sebelum pemateri menyampaikan isi tentang tata cara 

merawat jenazah beliau itu menyampaikan sebuah motivasi 

seakan akan saya dan peserta lainya itu terbawa suasana dan 

sangat khidmat untuk mendengar tausiyah beliau sehingga 

memunculkan antusiasme yang tinggi dalam diri saya untuk 

mengikuti program tajhizul mayyit. Dan selama kegiatan 

berlangsung ilmu yang saya peroleh  itu sangat bermanfaat 

buat diri saya sendiri khususnya dan masyarakat Villa Ajung 

Bumi Asri pada umumnya ketika nantinya ada warga disini 

yang meninggal  kami semuanya sudah sama-sama siap 

untuk merawat jenazah tersebut.‖
94

 

 

Dari pernyataan wawancara diatas bunda maya selaku salah satu 

warga Perumahan Villa Ajung Bumi Asri juga menyatakan bahwa : 

―Ketika penyampaian materi berlangsung tentang tata cara 

merawat jenazah hal yang disampaikan yakni tentang Nazak, 

Memandikan Jenazah dan Mengkafani jenazah secara 

lengkap dan rinci, penyampaian pemateri juga mudah 

dipahami sehingga kami jamaah di ibu ibu menyimak dengan 

seksama tanpa ada sedikitpun materi yang terlewatkan.‖
95

  

 

Kegiatan ini dilakukan di perumahan Villa Ajung Bumi Asri yang 

notabenya banyak masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan nya, 

akan tetapi LKKNU masuk ke dalam masjid Rahmat Syaifulloh Perumhan 

Villa Ajung Bumi Asri tersebut ketika masyarakat sudah selesai dari 

pekerjaanya dnan masyarakat sudah berada di rumah masing-masing. Hal 

itu juga disampaikan oleh bapak Dr. Subakri selaku ketua LKKNU, beliau 

mengatakan bahwa: 
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―Jadi kalau LKKNU mau mengadakan kegiatan program 

tajhizul mayyit itu biasanya  dilakukan pada hari minggu pagi 

hari,kenapa begitu karena kebanyakan kalo hari minggu 

masyarakat banyak yang libur kerja,  dan waktunya pagi hari 

karena pikiran mereka masih segar dan masih berada di 

rumah masing-masing karena biasanya kalo siang hari sudah 

waktunya istirahat atau melanjutkan aktivitas yang lain. 

sekalipun program ini tidak dilaksanakan pada hari minggu 

maka dari kita melaksanakanya pada hari kamis dengan 

waktu setelah isya‘, karena pada hari kamis kebanyakan 

masyarakat perumahan terutama yang laki-laki setelah 

maghrib melaksanakan tahlil dan setelah isya di lanjutkan 

dengan program perawatan jenazah.‖
96

 

 

Didalam pelaksanaan kegiatan ini pemateri menyampaikan 3 sesi 

diawali dengan adanya penyampaian materi atau mengedukasi masyarakat 

tentang perawatan jenazah. Materi yang disampaikan sakarotul 

maut ,memandikan jenazah, dan mengkafani jenazah. Dan pada sesi kedua 

disambung dengan Tanya jawab dari peserta mengenai tentang masalah 

perawatan jenazah yang biasanya terjadi di lingkungan tersebut kepada 

pemateri. Kemudian disesi terakhir yakni praktik memandikan jenazah dan 

mengkafani jenazah, hal ini diperkuat oleh H. Agus selaku pemateri, 

beliau mengatakan bahwa: 

 ―ketika saya menyampaikan materi inti dimulai dengan 

tentang sakarotul maut kemudian dilanjutkan dengan tata cara 

memandikan jenazah dan terakhir tentang mengkafani 

jenazah hal ini sangat perlu disampaikan karena ini 

memerlukan ilmu khusus yang jarang sekali dimiliki oleh 

kebanyakan orang dan faktor lain kenapa saya memfokuskan 

pada materi tersebut karena disitu banyak hal-hal rawan 

masih banyak orang yang salah ketika sedang merawat 

jenazah. Kemudian selanjutnya setelah selesai 

menyampaikan materi kami memberikan ruang sebebas-

bebasnya kepada peserta untuk bertanya tentang merawat 

jenazah, tidak jarang pula pada sesi ini saya juga 
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menyampaikan materi tentang mensholatkan jenazah dan 

menguburkan jenazah. Setelah semua peserta dirasa paham 

dan sudah selesai melaksanakan sesi tanya jawab disinilah 

yang ditunggu-tunggu oleh peserta kegiatan mereka sangat 

antusias untuk melaksanakan praktik memandikan jenazah 

dan mengkafani jenazah.‖
97

 

 

Hal ini diperkuat oleh Dr. Mukhtar Ghazali, M.Pd selaku ketua 

panitia, beliau menyampaikan bahwa : 

―Ketika sesi tanya jawab ini terkadang para peserta masih 

malu untuk bertanya tentang masalah yang terjadi akan tetapi 

kami sebagai panitia dan sudah berkomunikasi bersama 

pemateri bahwasanya ketika ada peserta yang bertanya maka 

akan kami beri hadiah berupa al-qur‘an, disinilah yang 

menjadi antusias kembali kepada peserta untuk aktif dalam 

diskusi selainb mendapatkan ilmu masih dapat alqur‘an 

tentunya akan menjadi bermanfaat.‖
98

 

 

Dalam melaksanakan praktik memandikan jenazah dan mengkafani 

jenazah disini LKKNU Jember tidak menggunakan boneka sebagai alat 

peraga melainkan manusia sebagai alat peraga langsung yang diwakili 

oleh salah satu peserta kegiatan hal ini juga disampaikan oleh H. Agus 

selaku pemateri kegiatan yang menerangkan bahwa : 

―yang kami jadikan sebagai alat peraga adalah manusia 

langsung karena seakan-akan para peserta yang 

melaksanakan praktik sedang berhadapan dengan mayat tapi 

sebenarnya manusia yang masih hidup. Tentunya hal ini yang 

menjadi berbeda manfaatnya ketika alat peraga yang 

digunakan adalah boneka masih lebih menyentuh ketika 

menggunakan manusia.‖
99
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Gambar 4.3 

Praktik Memandikan Jenazah Sekaligus Mengkafani 

 

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Dr Mukhtar Ghazali, M.Pd 

selaku ketua Panitia, beliau menyatakan bahwa : 

―Dalam memilih manusia sebagai praktikan mayat tentunya 

tidak mudah, terkadang peserta ketika ditawari untuk menjadi 

mayat praktikan tidak mau tapi kami dari panitia menyiapkan 

sebuah hadiah kepada peserta yang mau menjadi mayat 

praktikan sehingga distulah memunculkan antusias kembali 

untuk menjadi mayat praktikan.‖
100

 

 

Hal ini diperkuat oleh Bapak Dr. Subakri selaku ketua LKKNU 

Jember mengatakan bahwa : 

―Tidak hanya peserta yang mau jadi mayat praktikan saja 

yang mendapat hadiah berupa alqur‘an akan tetapi peserta 

yang melaksanakan praktek maju kedepan untuk 

memandikan jenazah dan mengkafani jenazah juga 

mendapatkan hadiah berupa al-qur‘an, tidak hanya itu selepas 

kegiatan sampai selesai semua peserta kegiatan akan 

diberikan hadiah berupa konsumsi oleh Panitia.‖
101

 

 

Hal ini diperkuat argumentasi oleh Bapak H. Agus selaku Pemateri, 

beliau menyatakan bahwa : 

―Ketika Praktik Memandikan Jenazah dan Mengkafani 

Jenazah disini saya mengambil dari bebrapa peserta yang 
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belum pernah sama sekali untuk memandikan jenazah  dan 

mengkafani jenazah hal ini kami prioritaskan karena dari 

bebrapa peserta ada yang sudah berpengalaman pernah 

merawat jenazah sebelumnya.dan ketika melaksanakan  

praktik bergantian dimulai dari mempraktikan jenazah laki-

laki kemudian dilanjutkan dengan mempraktikan jenazah 

perempuan semuanya bergantian.‖
102

 

 

Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi, dan 

wawancara yakni didalam pelaksanaan program tajhizul mayyit oleh 

LKKNU Jember di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri dilakukan dengan 

pembukaan oleh pembawa acara, dilanjut dengan kegiatan inti yaitu 

penyampaian materi sosialisasi dan tanya jawab tentang perawatan jenazah, 

hingga praktik mulai dari memandikan hingga mengkafani. 

3. Evaluasi Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Sebagai Upaya 

Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan Jenazah di 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

Evaluasi merupakan suatu penilaian yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan ataupun menilai kekurangan yang terjadi saat  

program tajhizul mayyit dilakukan. Dan program ini bisa dikatakan sukses 

ketika para peserta memahami dari apa materi yang disampaikan  Hal itu 

dijelaskan oleh Dr. Subakri selaku ketua LKKNU Jember, beliau 

menjelaskan bahwa: 

―kegiatan ini bisa dikatakan sukses apabila peserta dapat 

melaksanakan praktek merawat jenazah yang sudah 

disampaikan oleh pemateri secara tidak langsung  peserta 

sudah mengimplementasikan dariimu yang telah disampaikan, 

hal ini akan mejandi semangat baru untuk kami LKKNU 
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Jember untuk terus mengedukasi masyarakat tentang  

merawat jenazah‖ 

 

Hal ini juga dikuatkan oleh arguementasi H. Agus selaku pemateri 

beliau menjelaskan bahwa : 

―dalam proses mempraktikanya kami juga masih 

membnarkan jikalau masig ada yang salah akan langsung 

kami benarkan. Pernah suatu ketika program tajhizul mayyit 

ini dilaksanakan tepatnya malam hari di perumahan Griya 

Mangli kemudian besok paginya ada salah satu warga yang 

meninggal dunia dan program tajhizul mayyit ini harus secara 

luas disampaikan kepada masyarakat karena akan menjadi 

misi dakwah nahdliyin karena tidak semua orang bisa dalam 

merawat jenazah meskipun kelihatanya ilmu sepele tapi 

sangat penting untuk di pelajari karena manfaatnya akan 

dirasakan secara langsung.‖
103

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak dolok selaku ketua takmir 

Masjid Rahmat Syaifulloh, beiau menyatakan bahwa : 

―kegiatan program tajhizul ini disambut antusias oleh 

masyarakat Perumahan Villa Ajung Bumi Asri hal ini bisa 

dibuktikan dengan banyakanya masyarakat yang hadir pada 

kegiatan tersebut tentunya kami bersedia jika pada suatu saat 

nanti masjid kami akan ditempati kegiatan lainya tentunya 

kamib sangat bersedia untuk ditempati‖
104

 

 

Evaluasi padan Program Tajhizul Mayyit ini dilakukan juga  dalam 

bentuk laporan kegiatan yang dalam hal ini akan disampaikan kepada 

PCNU Jember sebagai bahan evaluasi kedepannya, bapak Dr. Subakri 

Selaku ketua LKKNU Jember Juga menjelaskan bahwa : 

―evaluasi yang dilakukan untuk program tajhizul mayyit ini 

merupakan langkah akhir dari program yang kami lakukan. 

Untuk mengevaluasi ini kami  membuat Laporan kegiatan 

kepada PCNU Jember, disana terdapat pelaporan 

pertanggung jawaban disetiap kegiatan yang kami lakukan, 
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mulai dari proposal kegiatan, rengrengan dana, hingga 

dokumentasi‖
105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Laporan Kegiatan Pengurus LKKNU Jember Kepada 

PCNU Jember 
 

Hal yang sama juga diperkuat oleh H. Agus Salim, beliau 

mengatakan bahwa: 

―dibagian evaluasi teman-teman selalu bikin 

pertanggjawaban dari rincian kegiatan ini, kemudian disana 

melakukan penilaian terkait apa saja yang menjadi 

kekurangan kami saat pelaksanaan dilakukan, nah itu jadi 

bahan acuan kita untuk terus memperbaiki dari segi 

pelaksanaan hingga selesai‖
106

    

 

Dari paparan observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas 

menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh LKKNU untuk 

program Tajhizul Mayyit di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri yaitu 

dengan membuat pertanggung jawaban dari perincian kegiatan tersebut. 

Kemudian penilaian lain juga dilakukan untuk meluruskan auident yang 

membuat kesalahan ketika praktik dilakukan, maka pemateri langsung 

membenarkan sesuai dengan yang disyariatkan agama.  
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Adapun temuan penelitian secara rinci dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil Temuan Penelitian 

NO FOKUS PENELITIAN HASIL TEMUAN 

1. Perencanaan Program 

Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Jember  

Perencanaan program tajhizul 

mayyit yang dilakukan oleh 

LKKNU sebelum 

pelaksanaan kegiatan ada 

beberapa hal yang harus 

disiapkan untuk menunjang 

berlangsungnya kegiatan 

program tajhizul mayyit ini 

yaitu melakukan rapat antar 

pengurus 

LKKNU,menentukan tujuan, 

menentukan tempat,waktu 

serta target yang akan dicapai  

sehingga dalam 

melaksanakan kegiatan 

tersebut dapat berjalan sesuai 

rencana, dengan tujuan untuk 

mengedukasi dan 

memahamkan masyarakat 

Perumahan Villa Ajung Bumi 

Asri untuk merawat jenazah 

sesuai syariat agama dan 

terhindar dari kesalahan 

dalam merawat jenazah. 

2. Pelaksanaan Program 

Tajhizul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Jember  

Pelaksanaan program tajhizul 

mayyit oleh LKKNU Jember 

di Perumahan Villa Ajung 

Bumi Asri dilakukan dengan 

pembukaan oleh pembawa 

acara, dilanjut dengan 

kegiatan inti yaitu 

penyampaian materi 

sosialisasi dan tanya jawab 

tentang perawatan jenazah, 

hingga praktik mulai dari 

memandikan hingga 

mengkafani. 
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3. Evaluasi Program Tajhizul 

Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Jember  

 

Evaluasi yang dilakukan oleh 

LKKNU untuk program 

Tajhidul Mayyit di 

Perumahan Villa Ajung Bumi 

Asri yaitu dengan membuat 

laporan pertanggung jawaban 

dari perincian kegiatan 

tersebut. Kemudian penilaian 

lain juga dilakukan untuk 

meluruskan auident yang 

membuat kesalahan ketika 

praktik dilakukan, maka 

pemateri langsung 

membenarkan sesuai dengan 

yang disyariatkan agama.  

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini membahas keterkaitan antara data yang ditemukan di 

lapangan dengan teori yang relevan. Data yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis pada sub bab sebelumnya. 

Pembahasan dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitiab yang telah 

ditentukan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. 

Adapun pembahasan temuannya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Sebagai 

Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan 

Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

Didalam sebuah kegiatan, hal yang utama dilakukan yakni 

menyusun perencanaan untuk menggapai sebuah tujuan yang diharap. 

Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Taufiqurhman bahwa 
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Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai 

tujuan.
107

  

Sesuai dengan penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa sebelum LKKNU melakukan kegiatan Tajhizul Mayyit di 

perumahan Villa Ajung Bumi Asri ini semua panita menyiapkan kegiatan 

dengan menyusun perencanaan dengan melakukan  rapat, sesuai yang 

disampaikan oleh bapak Dr. Subakri M.Pd.I selaku ketua LKKNU Jember 

bahwa ketika akan melakukan suatu program termasuk tajhizul mayyit 

dilakukan rapat terlebih dahulu dengan jajaran pengurus LKKNU Jember 

lainnya.  

Program Tajhizul Mayyit sendiri merupakan suatu program dimana 

dengan tujuan memberikan wawasan kepada Masyarakat terlebih di 

perumahan Villa Ajung Bumi Asri terkait pemahaman mengurus jenazah 

mulai dari memandikan hingga mengkafani mayit karena menurut syariat 

islam mengurus jenazah merupakan keharusan atau kewajiban untuk kaum 

muslim. Sebagaimana teori yang  dipaparkan oleh Ahmad Fathoni El-

Kaysi bahwa Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya 

fardhu kifayah, yaitu apabila salah seorang diantara kita ada yang 

mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa.
108

 Hal itu diperkuat 

dengan adanya penelitian di lapangan dengan wawancara yang 

disampaikan oleh bapak H. Agus Salim bahwa program tajhizul mayyit 
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dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang merawat jenazah dan 

dapat diimplementasikan langsung kedalam kehidupan nyata karena pada 

dasarnya mengurus jenazah itu merupakan sebuah kewajiban untuk orang 

muslim. 

2. Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Sebagai 

Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan 

Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

Didalam pelaksanaan program tajhizul mayyit  dilakukan secara 

berurutan mulai dari pembukaan hingga praktik yang dilakukan di akhir. 

Sebagaimana teori yang dipaparkan oleh Bintoro Tjokroadmudjoyo, 

Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian 

kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka 

kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
109

 

Dari teori yang dipaparkan diatas juga terjadi saat penulis 

melakukan penelitian di lapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh 

H.Agus Salim selaku pemateri di LKKNU, beliau menyatakan bahwa 

pelaksanaan program tajhizul mayyit dilakukan disetiap hari minggu atau 

di malam hari ketika warga perumahan Villa Ajung Bumi Asri sudah 

berada di rumah masing-masing serta adapun susunan pelaksanaan nya 

yaitu mulai pembukaan yang dibuka oleh pembawa acara, kemudian 

disusul penyampaian materi dan tanya jawab dengan audient, kemudian 
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ditutup dengan praktik perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga 

mengkafani. 

Sebelum pelaksanaan penyampaian materi dimulai, pemateri 

memberikan motivasi kepada audient dengan mendoktrin dan mengajak 

kebawah alam sadar bahwa kita semua akan mengalami kematian. Hal itu 

sesuai denganteori yang disampaikan oleh purwa atmaja yakni , 

memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorongan 

sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak.
110

 Dengan 

demikian ketika seseorang mendapatkan motivasi maka siapapun orang itu 

akan mempunyai semangat untuk belajar Sebagaimana target untuk 

kegiatan program tajhizul mayyit di Villa Ajung Bumi Asri ini adalah 

semua kalangan umur.  

Pelaksanaan program tajhizul mayyit ini tidak hanya untuk semata 

memberikan wawasan teori tentang perawatan jenazah, namun juga 

memberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung di 

hadapan pemateri. Sebagaimana dalam teori ahmad sabri yaitu Metode 

praktikum atau biasa disebut metode praktik dapat dilakukan kepada siswa 

setelah guru memberikan arahan, aba-aba, petunjuk pelaksanaannya. 

Kegiatan ini berbentuk praktik dengan mempergunakan alat-alat 

tertentu.
111
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Selain itu, para audient juga menggunakan alat atau peraga untuk 

sesi praktik yakni menggunakan air bersih, selang air, dan sabun untuk 

memandikan dan mensucikan jenazah, serta menggunakan kain kafan 

untuk parktik mengkafani. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Basyiruddin bahwa Alat peraga adalah media alat bantu 

pembelajaran suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dengan maksud 

memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan 

sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta didik.
112

 

3. Evaluasi Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Sebagai Upaya 

Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan Jenazah di 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

Setelah melakukan suatu kegiatan langkah terakhir yang dilakukan 

yakni evaluasi atau sebuah penilaian suatu kegiatan. Sebagaimana teori 

yang dipaparkan oleh Menurut Cross, evaluasi meruapakan proses yang 

menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini 

menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu 

kegiatan mengukur derajat, dimana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, 

evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, 

dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil 

keputusan.
113
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Sesuai dengan penelitian dilapangan, LKKNU membuat SPJ atau 

pertanggung jawaban atas rincian program tajhizul mayyit yang dilakukan 

di perumahan Villa Ajung Bumi Asri sebagai akhir dari kegiatan 

dilakukan. Hal itu dibuat sebagai ukuran bagaimana kegiatan tersebut 

berjalan serta untuk mengetahui hambatan dari pelakasanaan kegiatan 

terebut. Tujuan diadakan SPJ juga sebagai langkah LKKNU untuk 

memperbaiki kekurangan saat pelaksanaan program tajhizul mayyit ini. 

Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh ambiyar dkk bahwa evaluasi 

Sebagai bahan analisis untuk menentukan kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki sumberdaya program.
114

 

  Disamping itu pemateri juga melakukan penilaian kepada audient 

terkait apa yang dipraktikkan di sesi akhir jika mengalami kesalahan dan 

membenarkan secara langsung agar tidak melakukan kesalahan kembali 

ketika mempraktikkan dalam kehidupan nyata. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perolehan dan analisis data pada penelitian yang berjudul 

―Program Tajhziul Mayyit Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Jember‖ , maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut: 

1.  Perencanaan program tajhizul mayyit yang dilakukan oleh LKKNU 

sebelum pelaksanaan kegiatan ada beberapa hal yang harus disiapkan 

untuk menunjang berlangsungnya kegiatan program tajhizul mayyit ini 

yaitu melakukan rapat antar pengurus LKKNU,menentukan tujuan, 

menentukan tempat,waktu serta target yang akan dicapai  sehingga dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, dengan 

tujuan untuk mengedukasi dan memahamkan masyarakat Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri untuk merawat jenazah sesuai syariat agama dan 

terhindar dari kesalahan dalam merawat jenazah. 

2. Pelaksanaan program tajhizul mayyit oleh LKKNU Jember di Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri dilakukan dengan pembukaan oleh pembawa acara, 

dilanjut dengan kegiatan inti yaitu penyampaian materi sosialisasi dan 

tanya jawab tentang perawatan jenazah, hingga praktik mulai dari 

memandikan hingga mengkafani. 

3. Evaluasi yang dilakukan oleh LKKNU untuk program Tajhidul Mayyit di 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri yaitu dengan membuat SPJ atau 

pertanggung jawaban dari perincian kegiatan tersebut. Kemudian penilaian 
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lain juga dilakukan untuk meluruskan auident yang membuat kesalahan 

ketika praktik dilakukan, maka pemateri langsung membenarkan sesuai 

dengan yang disyariatkan agama. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti yang lain, diharapkan untuk mengembangkan lebih baik lagi 

apabila melakukan penelitian yang berhubungan dengan implementasi 

perawatan jenazah. 

2. Bagi pembaca, diharapkan bisa menambah wawasan terkait Implementasi 

Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Sebagai Upaya Peningkatan 

Pemahaman Masyarakat dalam Perawatan Jenazah di Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri. 
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Lampiran 1 

MATRIK PENELITIAN 

 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Perumusan Masalah 

Implementasi 

Program 

Tajhizul Mayit 

Oleh LKKNU 

Jember di 

Perumahan Villa 

Ajung Bumi 

Asri 

1. Implementas

i Program 

Tajhizul 

Mayyit 

 

 

 

 

 

 

 

2. LKKNU 

Jember 

a. Implementasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Program Tajhizul 

Mayyit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. LKKNU Jember 

1. Pengertian 

Implementasi 

Program 

2. Perencanaan 

3. Pelaksanaan 

4. Evaluasi 

 

 

 

 

 

1. Pengertian 

Tajhizul 

Mayyit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengertian 

LKKNU 

Jember 

1. Sumber Data 

Primer :Ketua 

LKKNU 

Jember, Ketua 

Pelaksana 

program 

Tajhizul Mayit, 

Narasumber 

Tajhizul 

Mayyit, Ketua 

Takmir Masjid, 

dan 

Masyarakat 

Villa Ajung 

Bumi Asri.  

2. Sumber Data 

Sekunder : 

Jurnal, Buku, 

Artikel dan 

Dokumen 

lainya yang 

relevan dengan 

judul ini 

1. Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

2. Jenis 

Penelitian : 

Deskriptif 

3. Teknik 

Pengumpul

an Data : 

Observasi, 

Wawancara 

dan 

Dokumenta

si 

4. Teknik 

Anilisis 

Data : 

Model 

Miles dan 

Huberman 

5. Uji 

Keabsahan 

Data : 

Triangulasi 

1. Bagaimana 

Perencanaan Program 

Tajhizul Mayyit 

LKKNU Jember di 

Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri.? 

 

2. Bagaimana 

Pelaksanaan Program 

Tajhizul Mayyit 

LKKNU Jember 

Dalam Memahamkan 

Pengetahuan 

Masyarakat Tentang 

Perawatan Jenazah di 

Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri? 

 

 

3. Bagaimana Evaluasi 

LKKNU Jember Pada 

Program Tajhizul 

Mayyit tentang 

Perawatan Jenazah di 

Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri? 



 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Observasi 

1. Observasi Perencanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember tentang perawatan 

jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri.? 

2. Observasi Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Dalam 

Memahamkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perawatan Jenazah di Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri 

3. Observasi Evaluasi LKKNU Jember pada Program Tajhizul Mayyit tentang 

Perawatan Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri? 

A. Wawancara 

1. Bagaimana Perencanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember tentang 

perawatan jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri.? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Dalam 

Memahamkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perawatan Jenazah di Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri 

3. Bagaimana Evaluasi LKKNU Jember pada Program Tajhizul Mayyit tentang 

Perawatan Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri? 

B. Dokumentasi  

1. Dokumentasi Perencanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Tentang Perawatan 

Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri.? 

2. Dokumentasi Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember Dalam 

Memahamkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perawatan Jenazah di Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri 

3. Dokumentasi Evaluasi LKKNU Jember pada Program Tajhizul Mayyit tentang 

Perawatan Jenazah di Perumahan Villa Ajung Bumi Asri? 

 

 

  



Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

Nama informan : Bapak Dr. Subakri, M.Pd 

Jabatan  : Ketua LKKNU Jember  

Waktu pelaksanaan : Sabtu, 09 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Rumah Bapak Dr. Subakri, M.Pd 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Bapak Dr. Subakri, M.Pd) 

Assalamualaikum bapak, mohon maaf 

jika saya mengganggu waktu  bapak, 

mau izin minta waktunya sebentar 

untuk wawancara sebentar ke bapak 

tentang Program Tajhizul Mayyit di 

LKKNU Jember 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, Alhamdulillah.. iya nak 

monggo, dengan senang hati 

Langsung saja pak ngge, saya mau 

bertanya apa itu program tajhizul 

mayyit? 

Program Tajhizul Mayyit merupakan 

langkah awal untuk memberikan wawasan 

kepada Masyarakat terlebih pada masalah 

perawatan jenazah. Kegiatan tersebut di 

laksanakan oleh LKKNU Jember di bawah 

naungan PCNU Jember sendiri. 

Asal muasal mengadakan program 

tajhizul mayyit ini bagaimana ya pak? 

Dulu sebelum kami mengadakan program 

kerja perawatan jenazah, kami melihat 

adanya kesempatan untuk memahamkan 

masyarakat karena ada disiplin ilmu yang 

harus di kuasi kemudian di terapkan akan 

tetapi tidak semua orang bisa untuk 

melakukan perawatan jenazah hanya ada 

satu, atau dua orang saja di wilayah tersebut 

dan bahkan tidak ada sama sekali di wilayah 

perumahan itu karena notabenenya 

masyarkat pendatang, kalopun ada orang 

yang bisa merawat jenazah ketika sedang di 

butuhkan beliau lagi udzur ada suatu 

halangan yang mengakibatkan hak hak 

jenazah terbengkalai nah dari situ lahir di 

cetuskanya program perawatan jenazah oleh 

LKKNU Jember tidak hanya di perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri saja target kami bisa 

menyeluruh di wilayah Jember.  

Lalu pak untuk tujuan di laksanakanya 

program tajhizul mayyit itu bagaiman 

nggeh? 

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya 

masyarakat yang mengetahui tata cara dari 

rukun-rukun dalam merawat jenazah dan 



meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

biasanya di lakukan tanpa di sengaja 

Dalam melaksanakan program 

tersebut apakah ada tahapan dalam 

menyusun sebuah rencana ya pak?  

Program tajhizul mayyit ini di laksanakan 

melalui rapat terlebih dahulu di kalangan 

jajaran pengurus LKKNU untuk membahas 

tempat dimana program Tajhizul Mayyit ini 

di laksanakan sampai menemukan titik temu 

dari waktu pelaksanaan kegiatan, Alat 

prasana penunjang kegiatan hingga 

kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan 

berlangsung, sehingga dalam pelaksanaanya 

terjalin komunikasi dengan pengurus 

lembaga setempat dengan harapan acara 

berjalan dengan lancar tanpa kekurangan 

sedikitpun. Kemudian di lanjutkan 

pembentukan panitia mulai dari ketua 

panitia, pemateri, konsumsi, dokumentasi 

sampai dengan perlengkepan. 

Ketika dari tahap perencanaan sudah 

di persiapkan dengan matang, lalu 

langkah selanjutnya bagaimana nggeh 

pak? 

“Ketika jadwal pelaksanaan sudah di 

tetapkan maka langkah selanjutnya yakni 

membuat pamflet kegiatan dan surat 

undangan untuk di sebarkan kepada 

masyarakat perumahan villa ajung bumi asri 

melalui ketua takmir masjid rahmat 

Syaifulloh 

 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

Nama informan : H. Agus Salim 

Jabatan  : Pemateri Program Tajhizul Mayyit 

Waktu pelaksanaan : Juma’at, 8 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Rumah Bapak H. Agus Salim 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(H. Agus Salim) 

Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh. 

Bagaiman Kabarnya pak Haji, Semoga 

selalu di berikan kesehatan ya pak? 

Alhamdulillah nak selalu dalam keadaan 

sehat dan dalam lindungan Allah 



Jadi begini pak perkenalkan saya 

Taufik Ferdiansyah Mahasiswa UIN 

Jember yang sedang melaksanakan 

penelitian program tajhizul mayyit di 

LKKNU Jember pak, apa benar nggeh 

jenengan yang selalu menjadi 

pemateri? 

Alhamdulillah nak, Bapak di percaya 

LKKNU Jember untuk mengisi materi 

perawatan jenazah dimanapun LKKNU 

Jember mengadakan pasti saya yang 

menjadi pemateri. 

Baik pak, jadi tujuan saya kemari mau 

wawancara pak perihal program 

perawatan Jenazah, Apa itu pak 

program Tajhizul Mayyit LKKNU 

Jember? 

Program Tajhizul Mayyit merupakan 

program pelatihan perawatan jenazah yang 

di laksanakan oleh LKKNU Jember  Dalam 

rangka untuk mengedukasi masyarakat 

terkait perawatan jenazah yang sesuai 

dengan syariat  agama dan menghindari 

kesalahan dalam perawatan jenazah. 

Lalu trujuan dilaksanakan program 

tajhizul mayyit apa nggeh pak? 

Tujuan dilakukan nya program ini tentunya 

sangat banyak yanag akan didapat 

masyarakat, karena masyarakat terutama 

dilingkungan perkotaan terlebih 

dilingkungan perumahan yang kebanyakan 

masyrakatnya banyak yang sibuk kerja, kita 

memberikan edukasi tentang perawatan 

jenazah terlebih pada kaum muda yang kita 

harapkan juga nantinya akan bisa mengurus 

jenazah orangtua nya sendiri, mengurus 

keluarga bahkan tetangga yang sudah wafat 

mulai dari memandikan, mengkafani, serta 

mensholati. 

Kalau sasaran dari program Tajhizul 

Mayyit ini apa ya pak?  

“Sasaran dari program Tajhizul Mayyit ini 

yakni semua kalangan mulai dari pemuda 

hingga oarangtua. Namun beliau 

menyatakan lebih di fokuskan kepada 

pemuda dan golongan perempuan, karena 

dengan pemuda di harapkan mampu 

menguasai ilmu tentang perawatan jenazah  

jikalau sewaktu-waktu keluarganya 

meninggal pemuda tersebut sudah siap 

untuk mengurusi jenazah dan kalopun tokoh 

masyarakat yang biasa di percaya untuk 

mengurus jenazah di daerah tersebut sedang 

berhalangan hadir maka pemuda tersebut 

sudah punya bekal ilmu untuk 

menggantikanya. Adapun perempuan lebih 

di fokuskan karena dalam merawat jenazah 

perempuan dan laki-laki itu berbeda 

sehingga memerlukan ketrampilan khusus 

dalam hal merawat jenazah perempuan. 



Dalam menyampaikan materi, 

Langkah-langkah untuk memahmakan 

masyarakat Perumahan Villa Ajung 

Bumi Asri Bagaimana nggeh pak? 

Jadi ketika saya sebelum menyampaikan 

materi, peserta ini saya doktrin terlebih 

dahulu bahwa hidup kita menunggu giliran 

mati dan semua orang akan mati. Dan saya 

giring menuju alam bawah sadar agar 

mereka hatinya terbuka bahwasanya 

manusia adalah makhluk sosial yang masih 

saling membutuhkan manusia satu dengan 

manusia yang lainya terlebih ketika orang 

itu meninggal dunia pasti yang membantu 

mengurus jenazahnya orang lain tidak 

mungkin jenazah itu sendiri yang 

merawatnya, ketika ada tetangga yang 

meninggal dunia tolong bantulah untuk 

merawat jenazah tersebut. agar ketika kita 

meninggal nantinya banyak yang membantu 

merawat jenazah kita. Terlebih lagi ketika 

sudah waktunya tiba orangtua kita yang 

meninggal dunia ataupun keluarga kita yang 

meninggal dan yang merawat adalah anak 

kita sendiri.” 

Ketika sudah menyampaikan motivasi 

kepada masyarakat perumahan villa 

ajung bumi asri, Isi Materi yang di 

sampaikan apa saja ya pak? 

“ketika saya menyampaikan materi inti di 

mulai dengan tentang sakarotul maut 

kemudian di lanjutkan dengan tata cara 

memandikan jenazah dan terakhir tentang 

mengkafani jenazah hal ini sangat perlu di 

sampaikan karena ini memerlukan ilmu 

khusus yang jarang sekali di miliki oleh 

kebanyakan orang dan faktor lain kenapa 

saya memfokuskan pada materi tersebut 

karena di situ banyak hal-hal rawan masih 

banyak orang yang salah ketika sedang 

merawat jenazah. Kemudian selanjutnya 

setelah selesai menyampaikan materi kami 

memberikan ruang sebebas-bebasnya 

kepada peserta untuk bertanya tentang 

merawat jenazah, tidak jarang pula pada sesi 

ini saya juga menyampaikan materi tentang 

mensholatkan jenazah dan menguburkan 

jenazah. Setelah semua peserta di rasa 

paham dan sudah selesai melaksanakan sesi 

tanya jawab di sinilah yang di tunggu-

tunggu oleh peserta kegiatan mereka sangat 

antusias untuk melaksanakan praktik 

memandikan jenazah dan mengkafani 

jenazah.” 



Ketika melaksanakan sebuah praktik 

tentunya ada alat bantu yang di 

gunakan, nah alat bantu praktik 

tersebut yang di gunakan apa ya pak? 

“yang kami jadikan sebagai alat peraga 

adalah manusia langsung karena seakan-

akan para peserta yang melaksanakan 

praktik sedang berhadapan dengan mayat 

tapi sebenarnya manusia yang masih hidup. 

Tentunya hal ini yang menjadi berbeda 

manfaatnya ketika alat peraga yang di 

gunakan adalah boneka masih lebih 

menyentuh ketika menggunakan manusia.” 

Ketika Praktik Merawat Jenazah itu 

peserta di pilih secara acak atau 

bagaiman ya pak? 

“Ketika Praktik Memandikan Jenazah dan 

Mengkafani Jenazah disini saya mengambil 

dari bebrapa peserta yang belum pernah 

sama sekali untuk memandikan jenazah  dan 

mengkafani jenazah hal ini kami 

prioritaskan karena dari bebrapa peserta ada 

yang sudah berpengalaman pernah merawat 

jenazah sebelumnya.dan ketika 

melaksanakan  praktik bergantian di mulai 

dari mempraktikan jenazah laki-laki 

kemudian di lanjutkan dengan 

mempraktikan jenazah perempuan 

semuanya bergantian.” 

Ketika peserta melaksanakan praktik 

apakah masih ada arahan dari 

jenengna ya pak? 

“dalam proses mempraktikanya kami juga 

masih membenarkan jikalau masih ada yang 

salah akan langsung kami benarkan. Pernah 

suatu ketika program tajhizul mayyit ini di 

laksanakan tepatnya malam hari di 

perumahan Griya Mangli kemudian besok 

paginya ada salah satu warga yang 

meninggal dunia dan program tajhizul 

mayyit ini harus secara luas di sampaikan 

kepada masyarakat karena akan menjadi 

misi dakwah nahdliyin karena tidak semua 

orang bisa dalam merawat jenazah meskipun 

kelihatanya ilmu sepele tapi sangat penting 

untuk di pelajari karena manfaatnya akan di 

rasakan secara langsung. 

Terima kasih ya pak atas ilmunya ini, 

semoga bermanfaat bagi saya dan 

umat. 

Alhamdulillah sukses ya le 

Wassalamualikum warahmatullohi 

wabarokatuh 

Waalaikumsalam warohmatullohi 

wabarokatuh 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 3 

Nama informan : Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd 

Jabatan  :  Ketua Pelaksana Program Tajhizul Mayyit LKKNU Jember 

Waktu pelaksanaan : Sabtu, 9 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Rumah Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd) 

Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh 

Mohon maaf mengganggu waktunya 

bapak, saya Taufik Ferdiansyah 

Mahasiwa UIN Jember yang sedang 

melaksanakan di LKNNU Jember 

Iya, ada yang bisa di bantu 

Jadi begini pak, kedatangan saya 

kemari untuk melaksanakan 

wawancara ke jenengan untuk 

melengkapi data terkait program 

tajhizul mayyit. 

Baik, silahkan. 

Untuk Program Tajhizul Mayyit ini di 

laksanakan berapa bulan sekalai atau 

bagaimana nggeh pak dalam 

pelaksanaanya? 

Ini kan program kerja ya mas, untuk 

pelaksanaanya itu kondisional karena 

kepengurusan LKKNU Jember ini sudah 

sepuh semuanya katakana, punya kesibukan 

masing-masing, tapi mezkipun begitu masij 

di sempatkan untuk menjalankan kegiatan 

sebagai salah satu misi dakwah islam 

nahdlatul ulama, dan biasanya ada 

permintaan dari masjid masjid ke LKKNU 

Jember, terkadang juga kalopun tidak ada 

permintaan kami yang menawarkan ke 

masjid ataupun melaulai mwc pengurus 

ranting tingkat kecamatan. Kemudian juga 

program kerja di LKKNU Jember tidak 

hanya merawat jenazah saja mas, tapi juga 

ada beberapa kegiatan yang lain. 

Untuk Program Tajhizul Mayyit ini 

sudah di laksanakan berapa kali ya 

pak? Kemudian harapanya setelah 

melaksanakan kgiatan tersebut apa ya 

pak? 

Program Tajhizul Mayyit ini sudah berjalan 

di beberapa kecamatan, dan rencananya 

akan di laksanakan secara merata di setiap 

masjid. Dengan adanya kegiatan perawatan 

jenazah ini di harapkan setiap lingkungan 

RT ataupun RW harus ada yang bisa dalam 

hal perawatan jenazah minimal 1/3 dari 



masyarakat lingkungan tersebut. Apabila 

ada salah satu warga yang meninggal dunia 

dan jenazah tersebut tidak di perlakukan 

dengan baik, maka yang merawat jenazah 

dan memandikanya akan mendapat dosa, 

juga menghimbau agar tetep melakukan 

rukun-rukun dalam perawatan jenazah dan 

menghindari ketidakpahaman atau 

kekeliruan yang biasanya terjadi tanpa di 

sengaja, pelibatan masyarakat menjadi ajang 

praktik pemberdayaan lingkungan sosial 

dengan pendekatan agama, di harapkan 

masyarakat mendapatkan pengalaman dan 

bekal berharga ketika ada keluarga atau anak 

family yang meninggal dunia sudah mampu 

untuk merawat jenazah sehingga tidak perlu 

mendatangkan orang untuk mengurus 

jenazah tersebut. 

Ketika pelaksanaan program tajhizul 

mayyit ini di laksanakan apakah ada 

bapak yang mengawasi peserta untuk 

tetap focus kepada pemateri? 

Nah jadi begini mas dalam melaksanakan 

penyampaian materi ini kebanyakan mereka 

menyimak semuanya karena ketika 

penyampaian materi itu sebelum 

penyampaian materi peserta di beri motivasi 

oleh pak haji agus sehingga mereka terharus 

jadinya antusias 

Setelah penyampaian materi kana da 

sesi Tanya jawab ya pak! Nah kiat 

LKKNU Jember agar masyarakat 

antusias bertanya gimana ya pak? 

Ketika sesi tanya jawab ini terkadang para 

peserta masih malu untuk bertanya tentang 

masalah yang terjadi akan tetapi kami 

sebagai panitia dan sudah berkomunikasi 

bersama pemateri bahwasanya ketika ada 

peserta yang bertanya maka akan kami beri 

hadiah berupa al-qur’an, disinilah yang 

menjadi antusias kembali kepada peserta 

untuk aktif dalam diskusi selainb 

mendapatkan ilmu masih dapat alqur’an 

tentunya akan menjadi bermanfaat. 

Setelah sesi Tanya jawab kana da 

praktrik ya pak! Nah dalam memilih 

manusia sebagaiu praktikan itu 

bagaimana nggrh pak?  

Dalam memilih manusia sebagai praktikan 

mayat tentunya tidak mudah, terkadang 

peserta ketika di tawari untuk menjadi mayat 

praktikan tidak mau tapi kami dari panitia 

menyiapkan sebuah hadiah kepada peserta 

yang mau menjadi mayat praktikan sehingga 



distulah memunculkan antusias kembali 

untuk menjadi mayat praktikan. 

Setelah pelaksanaan program tajhizul 

mayyit ini selesai, apakah ada evaluasi 

ya pak? 

dibagian evaluasi teman-teman selalu bikin 

pertanggjawaban dari rincian kegiatan ini, 

kemudian disana melakukan penilaian 

terkait apa saja yang menjadi kekurangan 

kami saat pelaksanaan dilakukan, nah itu 

jadi bahan acuan kita untuk terus 

memperbaiki dari segi pelaksanaan hingga 

selesai. 

Ahamdulillah, terima kasih ya pa katas 

jawan jenengan ini saya sangat 

terbantu 

Sama-sama 

Wassalamualaikum warahmatullohi 

wabarokatuh 

Waalaikumsalam warohmatullohi 

wabarokatuh 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 4 

Nama informan : Bapak Dolok 

Jabatan  : Ketua  Takmir Masjid Rahmat Syaifulloh 

Waktu pelaksanaan : Selasa, 12 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Bapak Dolok) 

Assalamualaikum bapak, mohon maaf 

jika saya mengganggu waktu  bapak, 

mau izin minta waktunya sebentar 

untuk wawancara sebentar ke bapak 

tentang program tajhizul mayyit yang 

di laksanakan LKKNU Jember! 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, Alhamdulillah.. iya le monggo  

Sebelum melaksanakan program 

tajhizul mayyit LKKNU Jember 

apakah ada persiapan pak oleh 

pengurus takmir masjid? 

Sebelum melaksanakan kegiatan program 

tajhizul mayyit oleh LKKNU Jember ada 

beberapa hal yang harus di persiapkan di 

masjid Rahmat Syaifulloh yakni 

menyiapkan tempat mulai dari bersih-bersih, 

pemasangan baner, dan menata ruangan 

sehingga tercipta ruangan yang nyaman 

untuk di pakai berlangsungnya kegiatan ini, 

serta membersihkan tempat dan merapikan 



tempat seperti sediakala setelah acara 

selesai. 

Kemudian strategi yang di lakukan 

pengurus takmir masjid Rahmat 

Syaifulloh untuk nmenyampaikan 

informasi kepada masyarakat 

Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

Bagaimana nggeh pak? 

Dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat Villa Ajung Bumi Asri hal ini 

kami sampaikan dulu kepada RT/RW 

Setempat sebelum di lanjutkan kepada 

masyarakat dengan maksud agar tidak 

terjadinya salah informasi di salah satu 

pihak. 

Kemudian setelah informasi di 

sampaikan bagaiman respon dari 

masyarakat ya pak?  

kegiatan program tajhizul ini di sambut 

antusias oleh masyarakat Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri hal ini bisa di buktikan 

dengan banyakanya masyarakat yang hadir 

pada kegiatan tersebut tentunya kami 

bersedia jika pada suatu saat nanti masjid 

kami akan di tempati kegiatan lainya 

tentunya kamib sangat bersedia untuk di 

tempati 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 5 

Nama informan : Ustadz Dhofit 

Jabatan  : Peserta Pelatihan Program Tajhizul Mayyit 

Waktu pelaksanaan : Selasa, 12 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Ustadz Dhofit) 

Assalamualaikum ustadz,  Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh. 

Mohon maaf ustadz mengganggu 

waktunya saya silaturahmi sekaligus 

mau Tanya Tanya ke jenengan 

Monggo 

Langsung saja pak ngge kesan dan 

pesan setelah mengikuti kegiatan 

program tajhizul mayyit bagaimana 

nggeh? 

Ketika sebelum pemateri menyampaikan isi 

tentang tata cara merawat jenazah beliau itu 

menyampaikan sebuah motivasi seakan akan 

saya dan peserta lainya itu terbawa suasana 

dan sangat khidmat untuk mendengar 

tausiyah beliau sehingga memunculkan 

antusiasme yang tinggi dalam diri saya 

untuk mengikuti program tajhizul mayyit. 



Dan selama kegiatan berlangsung ilmu yang 

saya peroleh  itu sangat bermanfaat buat diri 

saya sendiri khususnya dan masyarakat Villa 

Ajung Bumi Asri pada umumnya ketika 

nantinya ada warga disini yang meninggal  

kami semuanya sudah sama-sama siap untuk 

merawat jenazah tersebut. 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 6 

Nama informan : Bunda Maya 

Jabatan  : Peserta Pelatihan Program Tajhizul Mayyit 

Waktu pelaksanaan : Selasa, 12 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Bunda Maya) 

Assalamulakum Warohmatullohi 

wabarokatuh 

Waalikum salam Warohmatullohi 

wabarokatuh 

mohon maaf jika saya mengganggu 

waktu  bapak, mau izin minta 

waktunya sebentar untuk wawancara 

sebentar ke ibu perihal kegiatan 

perawatan jenazah di masjid rahymat 

syaifulloh  

Alhamdulillah.. iya nak monggo  

Bagaimana bu kesan dan pesan setelah 

mengikuti kegiatan perawatan 

jenazah ? 

Ketika sebelum pemateri menyampaikan isi 

tentang tata cara merawat jenazah beliau itu 

menyampaikan sebuah motivasi seakan akan 

saya dan peserta lainya itu terbawa suasana 

dan sangat khidmat untuk mendengar 

tausiyah beliau sehingga memunculkan 

antusiasme yang tinggi dalam diri saya 

untuk mengikuti program tajhizul mayyit. 

Dan selama kegiatan berlangsung ilmu yang 

saya peroleh  itu sangat bermanfaat buat diri 

saya sendiri khususnya dan masyarakat Villa 

Ajung Bumi Asri pada umumnya ketika 

nantinya ada warga disini yang meninggal  

kami semuanya sudah sama-sama siap untuk 

merawat jenazah tersebut. 

 



TRANSKIP WAWANCARA 7 

Nama informan : Bapak Sani 

Jabatan  : Peserta Pelatihan Program Tajhizul Mayyit 

Waktu pelaksanaan : Selasa, 12 April 2022 

Tempat pelaksanaan : Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

 

Pertanyaan 

(Taufik Ferdiansyah) 

Jawaban 

(Bapak Sani) 

Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh  

Mohon maaf bapak menggangu 

waktunya pak ini saya mau ngobrol 

bentar pak perihal persiapan pelaksaan 

kegiatan perawatan jenazah di masjid 

rahmat syaifulloh. 

Iya silahkan fik. 

Dari pak dolok menyampaikan 

informasi ke jenengan perihal 

informasi perawatan jenazah ke 

jenengan, lalu bagaimana pak 

jenengan menyampaikan ke warga 

Villa Ajung Bumi Asri? 

Informasi yang di peroleh dari ketua takmir 

langsung di bagikan kepada warga 

masyarakat melalui media komunikasi 

WhatsApp. 

Terima Kasih pak  Iya sama-sama 

 

 

 

 

  



Lampiran 4 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

  



Lampiran 5 

JURNAL PENELITIAN 

 

  



 

  



Lampiran 6 

SURAT SELESAI PENELITIAN 

 

 

  



Lampiran 7 

STRUKTUR ORGANISASI LKKNU JEMBER 

 

  



Lampiran 8 

PROGRAM KERJA LEMBAGA/BADAN KHUSUS PCNU JEMBER 2021 

Nama Lembaga/BK   : LKKNU 

Tugas Pokok dan Fungsi  : Kemaslahatan keluarga 

No Program Kegiatan Sasaran pelaksana Jadwal (waktu tahun 2021) 

     Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des 

1 Pengembangan 

SDM keluarga 

1. Pelatihan las 

bagi anak 

remaja putus 

sekolah 

Putra-putri 

warga 

nahdliyin 

usia 18-21 

tahun 

LKKNU- 

BLK 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Pelatihan 

menjahit 

bagi ibu-ibu 

Ibu rumah 

tangga 

LKKNU-

BLK 

 √  √  √  √  √  √ 

3. Toga 

masyarakat 

Kelurga 

Nahdliyin 

se kab 

jember 

LKKNU       √  √  √  

2 Pendidikan 

keluarga 

1. Kejar paket Warga 

nahdliyin 

buta huruf 

LKKNU     √ √       

2. BINWIN Remaja 

siap nikah 

LKKNU-

Kemenag 

√  √     √ √    

  3. Tajhizul 

Mayyit 

Kelurga 

Nahdliyin 

se kab 

jember 

LKKNU-

Lazisnu 

  √          

3 Ekonomi 

keluarga 

1. Pelatihan 

manajemen 

keungan 

Keluarga 

nahdliyin 

LKKNU- 

Bank 

Syariah 

 √  √   √  √  √  



kelurga Mandiri 

4 Kesehatan 

keluarga 

1. Pelatihan 

reproduksi 

Warga 

Nahdliyin 

LKKNU-

LKESNU 

√    √ √    √  √ 

 

 

PROGRAM KERJA LEMBAGA/BADAN KHUSUS PCNU JEMBER 2020 

Nama Lembaga/BK   : LKKNU 

Tugas Pokok dan Fungsi  : Kemaslahatan keluarga 

No Program Kegiatan Sasaran pelaksana Waktu (tahun 2020) 

     Juli Agus Sep Okt Nop Des 

1 Ekonomi 

keluarga 

1. Pelatihan 

manajemen 

keungan 

kelurga 

Keluarga nahdliyin LKKNU- Bank Syariah 

Mandiri 

 √ √  √  

2 Kesehatan 

keluarga 

1. Pelatihan 

reproduksi 

Warga Nahdliyin LKKNU-LKESNU √   √  √ 

 



Lampiran 9 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

  

Menyerahkan Surat Izin Penelitian di LKKNU 

Jember 

Wawancara dengan Bapak Dr, Subakri, M.Pd 

selaku Ketua LKKNU Jember 



 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan Bapak Dr. Muhtar Ghozali, 

M.Pd selaku Ketua Pelaksana Program Tajhizul 

Mayyit LKKNU Jember 

Wawancara dengan Bapak Haji Agus Salim selaku 

Pemateri Program Tajhizul Mayyit LKKNU 

Jember 



 

  

Wawancara dengan Bapak Dolok selaku Ketua 

Takmir Masjid Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri 

Wawancara dengan Ustadz Dhofit selaku salah satu 

peserta Program Tajhizul Mayyit  



Lampiran 10 

BIODATA PENULIS 

 

A. Data Diri 

Nama   : Taufik Ferdiansyah 

NIM   : T201211 

Tempat,Tanggal Lahir: Malang, 10 Maret 2001 

Alamat Asal  : Dusun Aran-aran  RT 43/RW 11 

     Desa Sumberejo, Poncokusumo, Malang 

Alamat Domisili : Tegal Besar, Kaliwates, Jember 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

No. WA  : 082230423270 

E-Mail   : taufikferdiansyah100301@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. MI Ta’allamul Huda 

2. Mts Ta’allamul Huda 

3. MA Al-Ittihad 

A. Pengalaman Pendidikan Non Formal 

1. Osis MA Al-Ittihad 

2. Pramuka MA Al-Ittihad 

3. Jambore Pemuda Kabupaten Malang 

4. English Club 

5. PPM Baitul Ilmi Jember 

B. Pengalaman Organisasi 

1. Pengurus HMPS PAI UIN KH. Achmad Siddiq Jember 2019/2020 

2. Relawan KSR PMI Kabupaten Malang 2020/2021 

3. Ketua Bidang 4 PMII Rayon Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Komisariat 

IAIN Jember. 

 



 

PROPOSAL KEGIATAN 

PROGRAM TAJHIZUL MAYYIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember 

Maret 2021 
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A. Pengantar 

  Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 31 Januari1926 

mempunyai tanggung  jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari 

berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus di emban dengan penuh kesadaran 

oleh semua pengurus Nahdatul Ulama di setiap Tingkatan dan mengajak Nahdliyin untuk 

dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut.  

  Melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama sebagai salah satu 

Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul 

Ulama di bidang kesejahteraan Sosial dan kependudukan.sebagai dibawah naungan 

Badan Otonom Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Jember. 

  Adapun tugas utama LKKNU Jember yaitu melaksanakan kegiatan yang bersifat 

produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat sesuai fungsi LKKNU sendiri sebagai 

suatu organisasi yang ingin membantu meningkatk an kualitas hidup keluarga dan 

kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan atas kemaslahatan. Dengan salah satu 

Programnya yakni Tajhizu Mayyit. 

  Program Tajhizul Mayyit ini di laksanakan dalam rangka untuk memahamkan dan 

mengedukasi masyarakat tentang merawat  jenazah sesuai syariat islam mulai dari 

Memandikan Jenazah, Mengkafani Jenazah, Mensholati Jenazah dan Menguburkan 

Jenazah agar masyarakat terhindar dari kesalahan dalam kepengurusan merawat Jenazah 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Lembaga Kemasahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jember tertuang 

pada Visi dan Misi Organisasi. 

Visi LKKNU Jember adalah : 

“Mebangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga 

maslahah” 

Misi LKKNU Jember adalah : 

“Kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah wal 

Jamaah An-Nahdiyah”  

C. Tugas  Pokok 

Dalam melaksanakan programnya, LKKNU Jember memiliki tiga fokus 

utama,yaitu : 
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1. Pendidikan Kependudukan 

Pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis 

pemberian pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi 

kependudukan dan permasalahan yang mencakup seluruh lingkupnya kepada 

seluruh elemen masyarakat. Kegiatan itu terdiri dari sosialisasi yang dilakukan 

konfercab PERGUNU Sumberbaru yaitu dengan tema Guru sebagai benteng 

pendidik kader muda NU, selain itu progam tajhizul mayyit yang dilakukan di 

setiap masjid sesuai kebutuhan masyarakat, program bimbingan perkawinan 

dalam menjaga keutuhan keluarga, dll. 

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan masyarakat 

Pengembangan masyarakat sebagai wujud dari pendidikan dan penyadaran 

serta meningkatkan taraf terhadap lingkungan masyarakat di suatu kawasan. 

Contoh fatayatan, muslimat doakan keselamatan bangsa dan negeri, muslimat NU 

Sukorambi bersinergi untuk negeri, rotibulhadad dan evaluasi bersama, syiar 

lazisnu sebarkan kegiatan positif di Mayang,dll. 

3. Penanggulangan Kemiskinan  

Pengembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal 

tersebut sangat diperlukan, dikarenakan permasalahan kemiskinan di Indonesia 

harus segera ditanggulangi secepat mungkin. Salah satu ciri-ciri dari keadaan 

masyarakat miskin yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, 

lingkungan yang kotor dan tidak layak untuk ditempati, serta terbatasnya akses 

terhadap sumber-sumber ekonomi, bahkan tidak terdapat akses terhadap lembaga 

keuangan. Misalnya alumni ponpes blokagung bersama banser bantu korban 

banjir Wonoasri, fatayat NU Kalisat berbagi kepada abang becak dan tukang ojek, 

baksos, dll. 
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D. Program Kerja 

1. Pengembangan SDM Keluarga  

a. Pelatihan las bagi anak remaja putus sekolah dengan sasaran kegiatan Putra-Putri 

warga Nahdliyin Usia 18-21 tahun bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja 

Kabupaten Jember. 

b. Pelatihan Menjahit bagi Ibu-Ibu dengan sasaran kegiatan Ibu Rumah Tangga 

bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Jember. 

c. Tanaman Obat Keluarga (Toga) Masyarakat dengan sasaran kegiatan Keluarga 

Nahdliyin se Kabupaten Jember bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jember. 

2. Pendidikan Keluarga 

a. Kejar Paket dengan sasaran kegiatan warga Nahdliyin buta huruf bekerjasama 

dengan lembaga terkait. 

b. Bimbingan Kawin (BINWIN) dengan sasaran kegiatan Remaja siap nikah 

bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Jember. 

c.  Tajhizul Mayyit dengan sasaran kegiatan warga Nahdliyin se Kabupaten Jember 

bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. 

3. Ekonomi Keluarga 

a. Pelatihan Manajemen Keuangan dengan sasaran Keluarga Nahdliyin bekerjasama 

denga Bank Syariah 

4. Kesehatan Keluarga  

a. Pelatihan Reproduksi dengan sasaran kegiatan warga Nahdliyin bekerjasama 

dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Jember 

E. Jenis Kegiatan 

Program Tajhizul Mayyit atau Pelatihan Perawatan Jenazah 

F. Waktu Pelaksanaan 

Minggu, 07 Maret 2021 

G. Lokasi Kegiatan 

Masjid Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa Ajung Bumi Asri, Kecamatan Ajung, 

Kabupaten Jember. 

H. Rencana Anggaran 

Rencana Anggaran Terlampir 

I. Susunan Kepengurusan 

Susunan Kepengurusan Terlampir 
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J. Susunan Panitia 

Susunan Panitia Terlampir 

K. Penutup 

  Dalam melaksanakan program kerja Lembaga Kemmaslahatan Keluarga 

Nahdlatul Ulama Jember harus senantiasa mendasarkan seluruh kegiatanya  kepada nilai-

nilai Ahlussunah Waljamaah. Selain itu, komitmen NU untuk menegakkan Islam 

Ahlussunah Waljamaah, Kebenaran, Keadilan, Demokratisasi, Kesejahteraan Ekonomi, 

dan Kedaulatan serta keutuhan bangsa seyogyanya selalu menjadi api perjuangan yang 

menggelorakan semangat pengabdian kaum Nahdliyin  kepadabangsa Indonesia. 

  Rumusan-rumasan program yang ada dalam program kerja merupakan program 

kerja dasar  dan pokok maka perlu penjabaran, baik pada tingkat satuan kegiatan, strategi 

pelaksana,  pengembanganya dan waktu pelaksananya. 

  Dalam melaksanakan Program Kerja Lembaga Kemaslhatan Keluarga Nahdlatul 

di  lingkungan Nahdlatul Ulama dengan pemberdayaan dan tata kelola lembaga badan 

otonom di harapkan memberi dampak baik  untuk kebangkitan dan kemajuan bangsa.   

 

         Jember, 07 Februari 2021 

 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Jember 

Sekertaris 

 

Rais, Katib Ketua, 

KH.Muhyiddin Abdusshomad,    KH. Ahmad Dawam Wahid     Dr.KH.Abdullah Syamsul A,M.HI.   Dr. H. Abd. Hamid Pujiono, M.Ag 

Tembusan: 

1. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jember 
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Lampiran  1 

 

Anggaran Kegiatan 

1. SEKERTARIS 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumentasi  

No Uraian Volume Harga Jumlah 

2 Sertifikat 30 lembar Rp 15.000 Rp 450.000 

3 Cinderamata 3 buah Rp 100.000 Rp 300.000 

4 Banner 1 buah Rp. 75.000 Rp. 75.000 

Jumlah Rp 825.000 

 

3. K

ONS

UMSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Surat Menyurat 20 lembar Rp. 1000 Rp. 20.000 

2 Amplop 20 lembar Rp. 1000 Rp. 20.000 

Jumlah Rp. 40.000 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 
Konsumsi Panitia dan 

Takmir  
15 orang Rp 35.000 Rp 525.000 

2 Konsumsi Pemateri 1 orang Rp 35.000 Rp 35.000 

3 Snack 3 bendel Rp 40.000 Rp 120.000 

4 Aqua botol 2 botol Rp 5.000 Rp10.000 

5 Aqua gelas 3 dus Rp 25.000 Rp 75.000 

6 Roti Pemateri 1dus Rp 20.000 Rp 20.000 

Jumlah Rp 785.000 
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4. Perlengkapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pemateri 

 

 

 

 

 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Kain Kafan 8 lembar Rp.  15.000 Rp. 120.000 

2 Kapas 1 box  Rp. 10.000 Rp. 10.000 

3 Gayung 2 buah Rp. 10.000 Rp. 20.000 

4 Jarik 2 buah  Rp. 35.000 Rp. 70.000 

Jumlah Rp. 220.000 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Pemateri 1 orang  Rp. 200.000 Rp. 200.000 

Jumlah Rp. 200.000 

JUMLAH KESELURUHAN 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

1 Sekertaris  Rp 40.000 

2 Dokumentasi Rp 825.000 

3 Konsusmsi Rp 785.000 

4 Perlengkapan  Rp. 220.000 

5 Pemateri  Rp. 200.000 

Jumlah Rp  2.070.000 

Terbilang : dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah  
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lampiran 2 

 

Susunan Kepengurusan 

Lembaga Kemasahatan Nahdlatul Ulama Jember 

 

Penasehat : 1. Dr. H. Sofyan Tsauri, MM 

2. K. Muhammad  Yazid Khobir 

3. Drs. H. Abdul Hadi, S.Pd., MM 

4. Taufik Hidayat, S.Ag., M.Pd 

5. Prof. Dr. Hadi Prayitno 

 

Ketua   : Dr. Subakri, M.Pd 

Wakil Ketua  : Dr. Mukaffan 

Waki Ketua  : Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd 

 

Sekertaris  : Imam Fudaili, S.Ag., M.Pd 

Wakil Sekertaris : Dr. Multazam 

Wakil Sekertaris : Royani, M.Pd 

 

Bendahara  : H. Agus Salim, S.Pd 

Wakil Bendahara : Nukman Hakim, S.Sos 
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Lampiran 3 

Susunan Kepanitiaan Program Tajhizul Mayyit  

Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama Jember  

 

Ketua Panitia  : Dr. Muhtar Ghozali, M.Pd 

Sekertaris  : Dr.  Mukaffan 

Bendahara  : Imam Fudaili, S.Ag., M.Pd 

Dokumentasi  : Nukman Hakim, S.Sos 

Perlengkapan  : Ahmad Royani, M.Pd 

Konsumsi   : Dr. Multazam 

Pemateri   : H.Agus Salim, S.Pd 
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LAPORAN KEGIATAN 

PROGRAM TAJHIZUL MAYYIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember 

Maret 2021 
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ii 

LEMBAR PENGESAHAN 

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) 

PROGRAM TAJHIZUL MAYYIT 

LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA 

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JEMBER 

TAHUN 2021 

 

1. Nama Kegiatan Program Tajhizul Mayyit   

2.  Waktu Minggu, 07 Maret 2021 

3. Penanggung Jawab LKKNU Jember 

 

Surat Pertanggung Jawaban ini telah di sahkan pada: 

Hari : Senin 

Tanggal : 21 Maret 2021  

Tempat : Sekretariat LKKNU Jember 

 

Mengetahui, 

Pengurus LKKNU 

PCNU Jember 

Periode 2019-2024 

 

Ketua LKKNU     Sekretaris LKKNU 

 

                      

   Dr, Subakri, M.Pd    Imam Fudaili, S.Ag., M.Si 

 

Menyetujui, 

Ketua PCNU Jember 

 

 

 

Dr.KH.Abdullah Syamsul A, M.HI 
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iii 

 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dengan 

kekuasaannya kita dapat terlahir, dan dengan kehendaknya kita dapat beraktifitas. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati 

rasul pilihan, Muhammad SAW bersama seluruh keluarganya dan sahabatnya yang 

memperoleh keberkahan serta seluruh pengikutnya sampai hari pembalasan nanti. 

Adapun dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) acara “Program Tajhizul 

Mayyit” ini memuat beberapa hal diantaranya yaitu pendahuluan, pelaksanaan kegiatan 

(realisasi kegiatan, hasil kegiatan dan realisasi dana), penutup dan lampiran-lampiran. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu serta 

memberikan arahan dan bimbingannya selama kegiatan Program Tajhizul Mayyit yang 

diadakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jember terlaksana dan 

berjalan dengan lancar. 

 

Senin, 24 April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 31 Januari1926 

mempunyai tanggung  jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari 

berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus di emban dengan penuh kesadaran 

oleh semua pengurus Nahdatul Ulama di setiap Tingkatan dan mengajak Nahdliyin untuk 

dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut.  

  Melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama sebagai salah satu 

Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul 

Ulama di bidang kesejahteraan Sosial dan kependudukan.sebagai dibawah naungan 

Badan Otonom Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Jember. 

  Adapun tugas utama LKKNU Jember yaitu melaksanakan kegiatan yang bersifat 

produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat sesuai fungsi LKKNU sendiri sebagai 

suatu organisasi yang ingin membantu meningkatk an kualitas hidup keluarga dan 

kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan atas kemaslahatan. Dengan salah satu 

Programnya yakni Tajhizu Mayyit. 

  Program Tajhizul Mayyit ini di laksanakan dalam rangka untuk memahamkan dan 

mengedukasi masyarakat tentang merawat  jenazah sesuai syariat islam mulai dari 

Memandikan Jenazah, Mengkafani Jenazah, Mensholati Jenazah dan Menguburkan 

Jenazah agar masyarakat terhindar dari kesalahan dalam kepengurusan merawat Jenazah 

 

B. Nama Kegiatan 

Kegiatan ini merupakan Program Kerja “Tajhizul Mayyit” atau Perawatan Jenazah 

C. Tujuan Kegiatan 

n ini bernama “Pelatihan Design” 

 

TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan diadakannya Program Tajhizul Mayyit antara lain : 

1. Mempererat tali silaturrahmi antar warga Nahdliyin 

2. Sebagai tempat warga Nahdliyin untuk belajar ilmu agama tentang perawatan jenazah 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Realisasi Kegiatan 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksannan Program Tajhzul Mayyit ini oleh Lembaga Kemaslahatan 

Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jember di bawah naungan Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember dengan tujuan misi dakwah islam tentang 

perawatan jenazah. Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh kalangan 

masyarakat Jember dari yang muda hingga yang tua. Dengan harapan setelah 

diadakan program Tajhizul Mayyit ini masyarakat paham dan mampu  

mempraktikkan dalam hal perawatan jenazah. 

2. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Hari  : Minggu 

Tanggal  : 07 Maret 2021 

Pukul  : 09.00-12.00 WIB 

Tempat  : Masjid Rahmat Syaifulloh Perumahan Villa Ajung Bumi Asri 

3. Narasumber 

Adapun Narasumber dari penyelenggaraan kegiatan Program Tajhizul Mayyit ialah 

Bapak Haji Agus selaku Bendahara LKKNU Jember 

4. Peserta 

Adapun Peserta dari Program Tajhizul Mayyit ialah seluruh warga Perumahan Villa 

Ajung Bumi Asri 
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5. Jadwal Kegiatan 

 

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

9.00 - 09.15 Persiapan Panitia 

09.15-10.00 Opening Ceremony oleh Bapak Nukman, S.Sos 

1. Pembukaan 

2. Sambutan-sambutan 

- Dr, Muhtar Ghozali, M.Pd selaku Ketua 

Panitia program Tajhizul Mayyit 

- Bapak Dolok Selaku Ketua TAKMIR 

MASJID rahmat Syaifulloh Perumahan 

Villa Ajung Bumi Asri  

- Dr. Subakri, selaku Ketua LKKNU 

Jember 

Dr. Abdullah Syamsul Arifin selaku 

Ketua PCNU Jember 

Pembawa Acara 

10.00-11.00 Pemaparan Materi Pemateri 

11.00-11.15 Tanya Jawab Seluruh peserta 

11.15-12.00 Praktik Perawatan Jenazah 
Pemateri dan 

Peserta 

12.00-12.15 Penutup Panitia 

 

B. Hasil Kegiatan 

1. Hasil yang Dicapai 

Hasil yang dicapai setelah mengadakan program perawatan jenazah yakni setiap 

masyarakat akan memahami dan mampu mempraktikkan perawatan jenazah seesuai 

syariat islam mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan 

jenazah dan menguburkan jenazah 
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2. Hambatan dan Solusi 

  Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tajhziul mayyit ini 

pelaksanaan kegiatan yang terlalu mepet dengan perencanaan sehingga solusinya 

yakni dengan membagikan tugas kepada pengurus sesuai jobdis masingpmasing 

kemudian dibuatkan jadwal kegiatan dan batas akhir. 

C. Realisasi dana 

1. Sumber Dana 

Dana dari setiap kegiatan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jember 

yakni bersumber dari dana operasional kegiatan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

Jember 

2. Penggunaan dana 

Tabel 1 : Sekertaris 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 : Dokumentasi 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

2 Sertifikat 30 lembar Rp 15.000 Rp 450.000 

3 Cinderamata 3 buah Rp 100.000 Rp 300.000 

4 Banner 1 buah Rp. 75.000 Rp. 75.000 

Jumlah Rp 825.000 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Surat Menyurat 20 lembar Rp. 1000 Rp. 20.000 

2 Amplop 20 lembar Rp. 1000 Rp. 20.000 

Jumlah Rp. 40.000 
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Tabel 3: Konsumsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

: 

Perleng

kapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 : Pemateri 

 

 

 

 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 
Konsumsi Panitia dan 

Takmir  
15 orang Rp 35.000 Rp 525.000 

2 Konsumsi Pemateri 1 orang Rp 35.000 Rp 35.000 

3 Snack 3 bendel Rp 40.000 Rp 120.000 

4 Aqua botol 2 botol Rp 5.000 Rp10.000 

5 Aqua gelas 3 dus Rp 25.000 Rp 75.000 

6 Roti Pemateri 1dus Rp 20.000 Rp 20.000 

Jumlah Rp 785.000 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Kain Kafan 8 lembar Rp.  15.000 Rp. 120.000 

2 Kapas 1 box  Rp. 10.000 Rp. 10.000 

3 Gayung 2 buah Rp. 10.000 Rp. 20.000 

4 Jarik 2 buah  Rp. 35.000 Rp. 70.000 

Jumlah Rp. 220.000 

No Uraian Volume Harga Jumlah 

1 Pemateri 1 orang  Rp. 200.000 Rp. 200.000 

Jumlah Rp. 200.000 
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Tabel 6 : Jumlah Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH KESELURUHAN 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

1 Sekertaris  Rp 40.000 

2 Dokumentasi Rp 825.000 

3 Konsusmsi Rp 785.000 

4 Perlengkapan  Rp. 220.000 

5 Pemateri  Rp. 200.000 

Jumlah Rp  2.070.000 

Terbilang : dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah  
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan data Evaluasi Program Tajhziul Mayyit Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dibawah naungan Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama bisa dikatakan berhasil dan suskes hal itu terbukti dengan 

tujuan, target dan sasaran kegiatan tersebut dapat tercapai meskipun belum 

sempurna secara keseluruhan. 

B. Saran 

Pelaksanaan Program Tajhizul Mayyit ini masih ada beberapa kekurangan namun 

kami menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai saran kedepannya 

acara ini dapat terus dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Selain itu, 

anggaran dana juga bisa dilebihkan agar acara ini dapat terlaksana lebih baik. 
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