
YASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN INDONESIA (YPPPI) 

SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK 
Prog/Komp.Keahlian :  1. TKJ  2. TKRO  3. TBSM  4.  TBO 

Jl. Raya Purwareja Klampok No.82.B Telp./Fax.(0286) 479141 Banjarnegara 53474 

Website : www.smkhkti2.sch.id/ email : hakati02_smk@yahoo.co.id 

 

PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (ONLINE) 

 

MATA PELAJARAN : PAIBP 

KELAS/ SEMESTER : XI/ TKR 1-12 , TKJ 1 - 6 

GURU PENGAMPU : KUSMIARTI, S.Pd.I 

MATERI POKOK : MELAKSANAKAN PENGURUSAN JENAZAH 

PERTEMUAN  : MINGGU KE 1 

 

1. RINGKASAN MATERI (materi lengkap ada di buku setoran hapalan) 

A. KEWAJIBAN UMAT ISLAM TERHADAP JENAZAH 

Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus 

disegerakan dalam pengurusan jenazahnya oleh keluarganya, yaitu memandikan, 

mengafani, menyalatkan, dan menguburkan. 

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Pejamkanlah matanya  

b. Tutuplah sekuruh badannya dengan kain sebagai oenghormatan agar tidak kelihatan 

auratnya. 

c. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 

B. PERAWATAN JENAZAH 

Memandikan jenazah 

a. Syarat wajib memandikan jenazah 

1) Jenazah beragama islam 

2) Terdapat anggota tubuhnya walaupun sedikit 

b. Yang berhak memandikan jenazah 

1) Apabila jenazah laki-laki maka yang memandikan laki-laki,kecuali istridan 

makhramnya 

2) Apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan perempuan kecuali 

suami dan makhramnya. 

3) Apabila jenazah seorang istri maka yang lebih berhak memandikan adalah 

suaminya 

4) Apabila jenazah seorang suami makayang lebih berhak memandikan adalah 

istrinya 

5) Jika jenazah masih usia anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang 

memandikan boleh laki-laki ataupun perempuan. 
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2. TUGAS 

1. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? 

2. Cermati tata cara memandikan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan, dan 

carilah hadits-hadits yang terkait tentang tata cara memandikan jenazah! 

 

PERTEMUAN MINGGU KE 2 

3. RINGKASAN MATERI (materi lengkap ada di buku setoran hapalan) 

 

Mengafani Jenazah 

Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani,. Pembelian kain kafan diambilkan 

dari uang jenazah. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang 

membelikan kain kafan. Jika tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid, atau 

RT/RW, atau yang lainnya secara sah. Apabila tida ada sama sekali, wajib atas orang 

muslim yang mampu untuk membiayainya. 

Adapun ketentuan banyaknya kain kafan yaitu untuk jenazah laki – laki 3 lapis kain kafan 

dan untuk jenazah perempuan 5 lapis kain kafan.Jika tidak maka minimal 1 lembar kain 

kafan. 

Menyalati Jenazah  

Orang yang meninggal dunia dalam keadaan islam berhak untuk dishalati. 

Syarat jenazah bisa dishalati 

a. Suci, baik badan, tempat, maupun kain kafan 

b. Sudah dimandikan dan dikafani 

c. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyhalatkan 

 

2. TUGAS 

1. Dalam hadits Rasululloh saw. Dianjurkan agar jenazah segera dikuburkan, Yang artinya 

“dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi Muhamad saw. Bersabda: Segerakanlah 

menguburkan jenazah....”(H.H. Bukhari Muslim) 

Jelaskan pesan-pesan pada hadits tersebut! 

2. Jelaskan relevansi antara segera mengubur dengan kondisi jenazah yang lama sekali tidak 

dikubur dan berada di kamar jenazah! 
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1. MATERI: 

A. Ta’ziyah (melayat) 

Ta’ziyah atau melayat dilakukan dengan tujuan untuk menghibur atau memberi semangat 

dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian.  

Adab orang berta’ziyah; 

a. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal 

serta kesabaran bagi orang yang ditinggal 

b. Hindarilah pembicaraanyang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 

c. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 



d. Usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai 

selesai pemakaman 

e. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. 

B. Ziarah Kubur 

Ziarah artinya berkunjung,kubur artinya kuburan. Jadi, ziarah kubur artinya berkunjung ke 

kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian.  

2. TUGAS 

1. Sebutkan hikmah-hikmah dari ziarah kubur! 

2. Apabila kita hendak berziarah kubur ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan, sebutkan! 

3. Kita sebagai muslim harus peduli dengan orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. 

Ketika ada orang yang meninggal atau musibah lainnya, kita harus mewujudkan perilaku-

perilaku mulia. Sebutkan perilaku-perilaku mulia tersebut! 

4. Hapalkan kembali bacaan-bacaan dan do’a dalam sholat jenazah! 

 

 

 

 

 

 


