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Abstract 

 

 Salah satu kewajiban sorang muslim jika ada saudara muslim yang lain meninggal 
dunia adalah melaksanakan penyelenggaraan jenazah si mayit. Kewajiban yang harus 
dilakukan oleh muslim yang masih hidup dalam penyelenggaraan jenazah adalah 
memandikannya, mengkafaninya, mengsholatkannya, dan menguburkannya. 

Merujuk pada kewajiban tersebut maka diharapkan setiap muslim memahami dan 
mengetahui pelenggaraan jenazah tersebut. Usia SMA merupakan awal masa dewasa 
manusia, yang pada umumnya merupakan jenjang pendidikan terakhir bagi siswa yang tidak 
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Setelah taman SMA maka siswa 
tersebut akan langsung bergabung dengan masyarakat sosial yang memaksa untuk 
bergabung dalam pelaksanaan-pelaksanaan ritual agama maupun masyarakat. 

SMA Negeri 4 Kota Palopo merupakan salah satu sekolah umum yang mayoritas 
beragama Islam, yang diharapkan mampu mendalami dan memahami penyelenggaraan 
jenazah. Tujuannya adalah minimal mereka dapat ambil bagian dalam prosesi 
penyelenggaraan jenazah lingkungan keluarganya. 

Pelatihan penyelenggaraan jenazah di SMA Negeri 4 Kota Palopo memberi kontribusi 
besar bagi pengembangan ilmu syariat Islam, terutama pengetahuan penyelenggaraan 
jenazah. Guru dan siswa antuasias dan merasa senang dengan pelatihan yang diberikan, 
karena sebelunya belum pernah dilaksanakan di sekolah. Guru PAI mengutarakan bahwa 
selama ini materi penyelenggaraan jenazah hanya bersifat teori dikarenakan waktu dan alat 
peraga yang kurang memadai, sehingga selama ini siswa hanya memahami teorinya.  

Pelatihan penyelenggaraan jenazah diawali dengan pemberian materi oleh dosen ahli 
fiqhi, dimana dalam penyajian materinya peserta diberi kesempatan untuk melakukan Tanya 
jawab yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Setelah pemberian materi,maka 
dilanjutkan dengan praktek penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, 
mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, hingga menguburkan jenazah. 

Akan tetapi, dikarenakan waktu yang minim sehingga dalam praktikum tidak 
menyentuh kepada seluruh peserta. Namun diharapkan pada guru PAI akan menjadi 
jembatan dalam memantapkan pemahaman siswa terhadap tahap-tahap penyelenggaraan 
jenazah yang belum dipahami. 

 
Keyword: Pelatihan dan Pendampingan, Masyarakat Sekolah, Penyelenggaraan jenazah 

 
A. PENDAHULUAN 

 
Salah satu tuntunan agama Islam yang wajib disegerakan adalah melaksanakan/ 

menyelenggarakan Jenazah bagi sesama muslim. Bahkan jika seorang muslim meninggal 

maka saudara semuslim wajib mengurusinya sampai memakamkannya. Dan apabila si 

mayit sampai terlantar maka semua orang yang berada di sekitar mayit ikut berdosa. 
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Sesuai ketentuan Agama Islam, penyelenggaraan jenazah dilakukan melalui suatu 

prosedur  tertentu.  Prosedur  dimaksud  merupakan  persyaratan  yang  harus  ditempuh 

apabila salah seorang umat Islam meninggal dunia. Dalam hukum Islam ada empat 

kewajiban yang harus diperlakukan pada seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: (i) 

memandikan, (ii) mengafani, (iii) menyalatkan, dan (iv) mengubur jenazah tersebut.1 

Dengan demikian pelatihan penyelenggaa ranijenazah menjadi sangat penting dilakukan. 

Alasan yang sangat mendasar adalah yang mengelenggarakan jenazah biasanya 

hanya dibebankan kepada pengurus masjid yang nota benenya sudah berumur lanjut usia. 

Sehingga diharapkan dengan penelitian pengabdian ini, terjadi perpanjangan tangan 

antara kaum tua dengan kaum muda, terkhusus para siswa SMA di Kota Palopo dapat 

mengetahui dan mampu melaksanakan penyelenggaraan jenazah. 

Kurangnya pemaham masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah terutama 

dikalangan anak muda menjadi masalah yang sangat besar di kalangan masyarakat. 

Dengan dasar rasa peduli terhadap sesama, rasa peduli ini dapat kita tumbuhkan atau 

dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan melayani, dalam hal ini 

melayani kebutuhan pemahaman penyelenggaraan jenazah yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah   yang   dimaksudkan   disini   adalah   guru   dan   

siswa.   Sedangkan   keterbatasan keterampilan dalam penyelenggaraan jenazah 

diminimalkan dengan memberikan layanan dan bimbingan atau pelatihan untuk guru dan 

siswa dalam penyelenggaraan jenazah.  

Kegiatan  ini  merupakan  suatu  pembelajaran  yang menggunakan  pendekatan 

ilmu dengan cara memberikan keterampilan untuk melaksanakan tugas dalam 

masyarakat maupun dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengabdian yang kami lakukan bersama mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam yang telah diberi pelatihan dalam penyelenggaraan jenazah, sehingga mahasiswa 

memiliki keterampilan untuk melakukan suatu perubahan nyata dari sekedar menerima 

ilmu untuk diri sendiri menjadi ilmu untuk membantu orang lain, dalam hal ini 

mahasiswa memiliki keterampilan untuk memberikan layanan atau bantuan dalam 

penyelenggaraan jenazah kepada masyarakat sekolah yaitu guru dan siswa yang ada 

di Kota Palopo. 

 

                                                         
1 Misran Rahman, Implementasi dan Dampak Hasil Pelatihan Kaderisasi Penyelenggaraan jenazah muslim di Desa 

Bulota Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Hasil Penelitian. Universitas Negeri Gorongtalo. 
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B. KAJIAN TEORETIK 
1. Konsep Pemberdayaan 

Menurut Depdiknas (2003), secara bahasa pemberdayaan adalah proses, cara, 

perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 

kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Selanjutnya menurut 

Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memulihkan  atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu 

berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak -hak 

dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.  

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan 

kekuasaan. Kekuasaan dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu 

melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan 

adalah serangkaian kegiatan dalam hal ini pelatihan dan pendampingan untuk 

memperkuat keterampilan pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Sebagai tujuan, 

maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial. 

 
2. Masyarakat Sekolah 

 
Menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan 

yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat menurut KBBI adalah sejumlah 

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat  oleh  suatu  kebudayaan  yang  mereka  

anggap  sama.  Sedangkan  sekolah  adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan 

mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut  Desbay (2015) 

masyarakat sekolah adalah kelompok sekunder lengkapdengan in-group dan out-group 

feelingnya. Sebagai kelompok sekunder (kelompok yang dibentuk dengan sengaja) 

masyarakat sekolah adalah organisasi formal lengkap dengan ciri- ciri adanya peraturan 

dan prosedur  yang ketat,  hirarki jabatan/pimpinan dengan hak dan kewajibannya 

masing-masing,  pelaksanaan administrasi secara profesional, mekanisme perekrutan dan 

pembinaan staf, struktur karir yang jelas, dan pengembangan hubungan yang bersifat 

formal dan impersonal.  

3 
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Sekolah sebagai suatu lembaga formal memiliki unsur-unsur personal yaitu kepala 

sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Dalam pengabdian ini masyarakat sekolah yang 

diberdayakan yaitu guru dan siswa dalam hal proses pelatihan dan pendampingan. 

 
3. Tata Cara Pelenggaraan Jenazah Muslim 

Syariat agama Islam mencakup seluruh maslahat manusia, baik untuk 

kehidupannya didunia maupun setelah kematiannya. Diantara hal yang disyariatkan 

dalam agama kita adalah pengurusan jenazah, sejak seorang sakit, menjemput ajal hingga 

penguburannya. Allah Swt telah menetapkan aturan dalam menjenguk orang sakit, 

mentalqin orang sekarat, memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan mayat. 

Juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, 

pembagian warisan, dan perwakilan bagi anak-anaknya yang masih kecil. 

Ibnu Qayyim berkata, “ Tuntunan Rasulullah dalam masalah jenazah adalah 

tuntunan yang paling sempurna, berbeda dengan tuntunan umat-umat lainnya. 

Pengurusan jenazah yang diajarkan Rasulullah mengandung penghambaan terhadap allah 

dalam bentuknya yang paling sempurna. Tuntunan tersebut juga mengandung kebaikan 

bagi sang mayat dan membawa manfaat baginya ketika ia berada dialam kubur serta ketika 

hari kebangkitan. 

Tuntunan Rasulullah mencakup tata cara menjenguk seseorang ketika sakit, 

mentalqin ketika ajal menjemput, membersihkannya setelah mati, dan menyiapkannya 

untuk menghadap Allah dalam kondisi yang paling baik. Setelah itu. Setelah itu orang – 

orang muslim berdiri dalam barisan untuk menshalatinya; memuji Allah, bershalawat 

kepada nabi Muhammad saw serta memohonkan ampunan dan rahmat-Nya untuk sang 

mayat. Setelah sang mayat dikuburkan, orang-orang muslim berdiri disisi kuburannya 

memohon kepada Allah agar ia diteguhkan. Kemudian mereka menziarahinya dan 

mengirimkan doa kepadanya sebagaimana ketika ia masih hidup. Mereka juga berbuat 

baik kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkannya, disamping melakukan hal-hal 

baik lainnya. 

Disunahkan untuk banyak mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk 

menyambut kedatangannya dengan bertobat dari segala maksiat, mengembalikan segala 

sesuatu yang diambil dari orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dan segera 

melakukan amal saleh sebelum ajal menjemput secara tiba-tiba. 

Rasulullah bersabda, 
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 أَْكثُِرْوا ِمْن ِذْكِر َها ِذِم اللَّذَا تِ 

Artinya: 

“Perbanyaklah mengingat pemotong kenikmatan (maut).”(HR. Ahmad, Abu 

Dawud, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah) 

Ibnu Hibban, al-Hakim, dan sejumlah ulama lainnya juga mengatakan bahwa hadits 

diatas adalah sahih. Dan yang dimaksud dengan pemotong kenikmatan adalah kematian. 

Tirmidzi dan muhaddits yang lain meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwa suatu hari 

Rasulullah bersabda, 

“Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya.” Lalu para sahabat berkata, 

“Alhamdulillah kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah. “ Rasulullah bersabda, “ 

Bukan hanya begitu. Akan tetapi, barangsiapa yang benar-benar malu kepada Allah, 

hendaknya menjaga kepalanya dan apa yang dipikirkannya, menjaga perutnya dan 

apa yang dikandungnya, mengingat maut dan bencananya. Orang yang menginginkan 

akhirat akan meninggalkan perhiasan dunia. Dan, barangsiapa melakukan semua 

itu,maka ia telah mewujudkan rasa malu kepada allah dengan yang sebenar-

benarnya.” 

 

a. Urusan Mayat 

Hendaklah diperbanyak mengingat mati dan tobat dari segala dosa, lebih-lebih sakit, 

agar lebih giat beramal kebaikan dan menjauhi larangan Allah Swt. Firman allah swt. 

٥٨١ُكلُّ نَْفٍس ذَآ ئِقَةُ اْلَمْوِتِؕ َواِنََّما تَُوفَّْو َن اُُجْوَرُكْم يَْوَم اْلِقٰيَمِة.آل عمرن :  

Terjemahannya: 

“Tiap – tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, sesungguhnya pahala kamu 

akan disempurnakan pada hari kiamat,” (Al Imron : 185 ) 

 

Sabda Rasulullah saw : 

ن حبانوصححه اب  رواه الترمذى َعْن اَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل النَّبِىُّ َصلَّى اللهُ عليه وسلم: اَْكثُِرْوا ِذْكَرَها ِذِم اللَّذَّاِت اْلَمْوِت.  

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, berkata Nabi saw. : “hendaklah kamu perbanyak mengingat 

mati,” (Riwayat Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hibban). 

b. Mengurus Orang Mati 

1) Jika seorang meninggal, maka dianjurkan untuk ditutup matanya, karena Nabi saw. 

Menutup mata Abu Salamah r.a. ketika meniggal dunia dan beliau bersabda. 
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ْوَح ِإذَا قُبَِض تَبِعَهُ اْلبََصُر, فاَلَ تَقُْو لُْو اإِالَّ َخْيًرا فَإِ نَّ اْلَمالَ ئَِكةَ يَُؤ ِمنُْوَن َما تَقُْو لُْونَ  إِنَّ الرُّ  

Artinya: 

“Jika ruh seseorang dicabut, maka matanya mengikuti ruhnya. Maka, janganlah 

kalian mengatakan sesuatu kecuali yang baik, karena malaikat mengamini apa 

yang kalian katakan“. (H.R.Muslim) 

 

2) Dianjurkan untuk menutup tubuh sang mayat. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Aisyah r.a. bahwa ketika Rasulullah wafat, 

tubuh beliau ditutup dengan kain yang bergaris. Apabila sang mayat benar-benar 

telah meninggal, maka dianjurkan untuk segera dilakukan prosesi penguburannya. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. 

ِلِجفٍَة ُمْسِلٍم أَْن تُْحبََس بَيَْن ُظْهَرانِْي أَْهِلهِ الَ يَْمبَِغي   

Artinya: 

“Tidak selayaknya tubuh mayat seorang muslim tertahan di tengah-tengah 

keluarganya”. (H.R Abu Dawud) 

Dan disunahkan melakukan pengurusan terhadap mayat dengan segera agar 

baunya tidak terlanjur berubah. Ahmad berkata, “Dibolehkan untuk menunggu 

kehadiran wali, kerabat, atau yang lainnya apabila berada disuatu tempat yang 

dekat dan tidak dikhawatirkan bau tubuh sang mayat akan berubah terlebih 

dahulu. 

3) Dibolehkan mengumumkan kematian seorang muslim agar orang-orang muslim 

dapat bersiap-siap untuk bertakziyah kepada keluarganya, ikut menshalatinya, 

dan mendoakannya. Adapun mengumumkan kematian seseorang dengan tujuan 

menimbulkan kesedihan dan menghitung-hitung kebaikannya adalah perbuatan 

orang-orang jahiliyah. Hal yang serupa dengannya adalah mengadakan acara 

untuk memuji-muji orang yang meninggal dan acara berkabung. 

4) Dianjurkan juga untuk segera menunaikan wasiat sang mayat, karena hal ini 

menyegerakan pahala baginya. Allah mendahulukan penyebutan wasiat sang 

mayat dari utangnya adalah untuk mengingatkan pentingnya pelaksanaan wasiat 

dan sebagai motivasi untuk segera ditunaikan. 

5) Diwajibkan untuk segera menunaikan utang-utang sang mayat, baik utang 

terhadap allah (seperti zakat, nazar dalam kebaikan atau pembayaran kafarah) 
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mapun utang-utang kepada sesama manusia (diantaranya juga mengembalikan 

amanat orang, barang-barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya, dan pinjaman) 

baik sang mayat mewasiatkannya maupun tidak. Rasulullah bersabda, 

 نَْفُس اْلُمْؤ ِمِن ُمعَلَّقَؤةٌ بِدَ ْينِِه َحتَّى يُْقضى َعنْهُ 

Artinya: 

“Jiwa seorang mukmin tertahan karena utangnya, hingga dibayarkan 

untuknya.”(H.R. Ahmad dan Tirmidzi) 

Maksudnya bahwa jiwa orang yang meninggal ditahan karena utang yang ia 

tanggung. Ini merupakan motivasi bagi orang yang masih hidup untuk segera 

membayarkan utang sang mayat. Akan tetapi, hal ini adalah bagi orang yang 

meninggalkan harta untuk membayar utangnya. Adapun orang yang tidak 

meninggalkan harta dan ia mati dengan keinginan yang kuat untuk membayar 

utangnya, maka terdapat sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa Allah akan 

membayarkan untuknya. 

c. Kewajiban Berhubung Dengan Mayat 

Apabila seorang muslim meninggal, maka fardhu kifayah atas orang hidup 

menyelenggarakan 4 perkara : 

1) Memandikan Mayat 

Imamiyah: mayat itu wajib dimandikan tiga kali. Pertama, airnya sedikit dan 

dicampur dengan daun bidara. Kedua, airnya dicampur kapur. Dan ketiga, dimandikan 

dengan air bersih. Dan orang yang memandikan wajib memulai dalam memandikannya 

dari kepala, kemudian tubuh bagian kanan, lalu ketubuh bagian kiri. Empat Madzab: 

yang diwajibkan itu hanya dimandikan dengan air bersih satu kali. Sedangkan kedua 

kalinya itu adalah disunahkan. Dan tidak ada persyaratan tentang tata cara 

memandikannya. Sebagaimana mandi junub. Mereka (Empat Madzab) tidak 

mewajibkan dengan bidara dan kapur, hanya disunahkan untuk mencampuri airnya itu 

dengan kapur dan sejenisnya yang harum. 

Disyaratkan tentang sah nya memandikan itu adalah : Niat, airnya adalah air 

muthlak, suci,menghilangkan najis yang dibadan mayat, dan tidak ada sesuatu yang 

dapat mencegah sampainya air ketubuh mayat secara langsung. 
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Imamiyah: dimakruhkan memandikan mayat dengan air yang panas. Hanafi : 

dengan air panas itu adalah lebih utama.Hambali, Maliki  dan Syafi’i : dengan air dingin 

adalah disunahkan. 

Semua ulama madzab sepakat bahwa orang yang ihram dalam haji tidak perlu 

diberi kapur dalam air mandiny, sebagaimana mereka juga sepakat bahwa 

menjauhkannya dari bentuk harum-haruman. 

Kalau tidak dapat dimandikan karena ada udzur yang disebabkan tidak adanya air, 

terbakar, sakit yang sekiranya kalau dimandikan dagingnya (kulitnya) akan rusak, maka 

boleh ditayamumkan sebagai pengganti mandi, menurut kesepakatan semua ulama 

madzab. Sedangkan cara-cara mentayamumkannya persis seperti orang hidup 

bertayamum. 

Sekelompok ahli fiqih imamiyah berpendapat : wajib ditayamumkan tiga kali. 

Pertama, sebagai pengganti dari air mandi dengan air bidara. Kedua, sebagai pengganti 

dari mandi dengan air kapur. Ketiga, sebagai pengganti dari mandi dengan air bersih. 

Sedangkan menurut sebagian dari mereka yang termasuk para peneliti (Imamiyah) 

cukup tayamum satu kali. 

Hanut 

Hanut ialah mengusap tempat-tempat sujud mayat yang tujuh dengan kapur 

setelah dimandikan. Tempat-tempat sujud itu adalah dahi, kedua telapak tangan, kedua 

lutut, dan kedua ujung ibu jari kaki. Imamiyah : mewajibkan hanut ini, sedangkan 

madzab-madzab yang lain tidak mewajibkannya. Mereka (Imamiyah) tidak 

membedakan antara yang tua, muda, sampai yang bayi karena miskram (keguguran), 

juga tidak membedakan antara wanita maupun lelaki, kecuali bagi yang ihram untuk 

haji. Mereka menambahkan hidung dari tujuh tempat sujud tersebut, namun ini hanya 

sunnah. 

 

Yang Berhak Memandikan Mayat 

Kalau mayat itu laki-laki, hendaklah yang memandikannya laki-laki pula ; tidak 

boleh perempuan memandikan mayat laki-laki, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya 

jika mayat perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula; tidak boleh laki-

laki memandikan perempuan kecuali suami atau muhrimnya. Jika suami dan muhrim 

sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istriya, begitu juga jika istri dan 

muhrim sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Bila 
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meninggal seorang perempuan, dan ditempat itu tidak ada perempuan, suami, atau 

muhrimnya pun tidak ada, maka mayat itu hendaklah “ditayamumkan” saja, tidak 

dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika meninggal seorang laki-laki, 

sedangkan disana tidak ada laki-laki, istri, atau muhrimnya pun tidak ada, maka mayat 

itu hendaklah di tayamumkan saja. Kalau mayat kanak-kanak laki-laki maka boleh 

perempuan memandikannya, begitu juga kalau mayat kanak-kanak perempuan,boleh 

pula laki-laki memandikannya. 

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah 

keluarga yang terdekat kepada mayat kalau ia mengetahui akan kewajiban mandi serta 

dipercayai. Kalau tidak, berpindahlah hak kepada yang lebih jauh yang berpengetahuan 

serta amanah (dipercayai). Sabda Rasulullah saw. 

Dari ‘Aisyah: “ Berkata Rasulullah saw: Barangsiapa memandikan mayat dan 

dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang 

dilihat pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya 

sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Kata beliau lagi: hendaklah yang mengepalainya 

keluarga yang terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat: jika ia 

tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena wara’nya atau 

karena amanahnya.”(Riwayat Ahmad) 

2) Mengafani Mayat 

Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah fardu kifayah atas orang 

yang hidup. Kafan diambilkan dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta; 

kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya wajib atas orang yang wajib memberi 

belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu tidak pula mampu, 

hendaklah diambilkan dari baitul-mal bila ada baitul-mal, dan diatur menurut hukum 

agama islam. Jika baitul-mal tidak ada atau tidak teratur, maka wajib atas orang muslim 

yang mampu. Demikian pula belanja lain-lain yang bersangkutan dengan keperluan 

mayat. 

Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi sekalian badan mayat, 

baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain ; tiap-

tiap lapis menutupi sekalian badannya. Sebagian ulama berpendapat, satu dari tiga lapis 

itu hendaklah izar (kain mandi), dua lapis menutupi sekali badannya. 

Cara mengafani : dihamparkan sehelai-helai dan ditaburkan diatas tiap – tiap 

lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya, lantas mayat diletakkan 
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diatasnya sesudah diberi kapur barus dan sebagainya. Kedua tangan nya diletakkan di 

atas dadanya, tangan kanan diatas tangan kiri, atau kedua tangan itu diluruskan 

menurut lambungnya (rusuknya). Diriwayatkan : 

َما َمةٌ. متف  َرُسوُل اللِه صلى الله عله وسلم فِْى ثاَلَثَِة اَ ثََواٍب بِْيٍض َسُحْو ِليٍَّة ِمْن ُكْرُسٍف لَْيَس فِْيَها قَِمْيٌص َوالَ عِ َعْن َعائَِشةَ ُكف َِن 

 عليه.

Artinya: 

Dari ‘Aisyah : “Rasulullah saw. Dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang 

terbikin dari kapas, tidak ada didalamnya baju dan tiada pula serban.” (Sepakat ahli 

hadits) 

Adapun mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar yaitu basahan 

(kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung (cadar), dan kain yang menutupi sekalian 

badannya. Cara mengafani: dipakaikan kain basahan, baju, tutup kepala, lalu kerudung, 

kemudian dimasukkan kedalam kain yang meliputi sekalian badannya. Diantara 

beberapa lapisan kain tadi sebaiknya diberi harum-haruman seperti kapur barus. 

Kecuali itu, orang yang mati sedang dalam ihram haji atau umrah, tidak boleh diberi 

harum-haruman dan jangan pula ditutup kepalanya. Sabda Rasulullah saw. 

Dari Ibnu ‘Abbas, katanya : “ Ketika seorang laki-laki sedang wukuf/mengerjakan 

haji bersama-sama Rasulullah saw. Di padang arafah tiba-tiba laki-laki itu terjatuh 

dari kendaraannya, lalu meninggal. Maka dikabarkan orang kejadian itu kepada 

Nabi saw. Beliau berkata : “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan 

kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. Jangan kamu beri dia harum-haruman, 

dan jangan ditutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia 

nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram.” (Riwayat jama’ah 

ahli hadis) 

 

Untuk kafan itu sebaiknya kain putih bersih. Sabda Rasulullah saw. : 

“Pakailah olehmu kain kamu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu kain 

yang sebaik-sebaiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih.” (Riwayat 

Tirmidzi dan lain-lain) 

 

3) Menshalati Mayat 

Setelah mayat dimandikan dan dikafani, mayat seorang muslim harus dishalati. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda: 
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“ Barangsiapa menghadiri jenazah dan menshalatinya, maka ia mendapatkan satu qirath. 

Dan barangsiapa menghadiri jenazah dan mengiringinya sampai dikuburkan, maka ia 

mendapatkan dua qirath.”(Muttafaq Alaih) 

Menshalati mayat adalah fardhu kifayah. Apabila dilaksanakan oleh sebagian 

orang, maka mereka yang tidak ikut menshalatinya tidak berdosa. Dan, jika mereka ikut 

menshalatinya, maka hukumnya adalah sunnah. Namun, apabila tidak ada yang 

menshalatinya sama sekali, maka mereka semua berdosa. 

Dalam shalat jenazah disyaratkan beberapa hal, yaitu niat, menghadap kiblat, 

menutup aurat, dalam keadaan suci baik yang menshalati maupun yang mayatnya, 

menghindari najis, orang muslim baik yang shalat maupun mayatnya. Apabila mayatnya 

berada tidak jauh dari orang-orang, maka shalat mayat dilaksanakan didekatnya. 

Disyaratkan juga orang yang menshalatinya adalah mukallaf. 

Adapun rukun shalat jenazah adalah berdiri, empat kali takbir, membaca surat 

al-fatihah, membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, mendoakan mayat, tertib 

(melakukan semua rukun secara berurutan) dan salam. 

Disunnahkan dalam shalat jenazah mengangkat kedua tangan dalam setiap 

takbir, membaca ta’awudz sebelum membaca surah al-fatihah, mendoakan dirinya 

sendiri dan orang-orang muslim secara umum, membaca dengan sirr (tidak bersuara), 

berhenti sejenak sebelum takbir keempat dan sebelum salam, meletakkan kedua tangan 

didepan dada dengan telapak tangan kanan berada diatas tangan kiri, serta menengok 

ke kanan ketika salam. 

Apabila mayat adalah laki-laki, maka posisi imam dalam shalat jenazah atau 

orang yang shalat sendirian adalah orang sejajar dengan dadanya. Sedangkan jika 

mayatnya wanita, maka posisi imam sejajar dengan perutnya (tengah-tengah 

tubuhnya). Para makmum berdiri dibelakang imam, disunnahkan bagi mereka untuk 

membuat tiga shaf. Setelah takbiratul ihram, berta’awudz tanpa perlu membaca doa 

iftitah, lalu membaca basmalah dan membaca surat al-fatihah. Kemudian bertakbir yang 

kedua kali dan membaca shalawat atas Nabi saw, sebagaimana bacaan shalawat dalam 

duduk tasyahhud. Kemudian bertakbir yang ketiga kali dan mendoakan sang mayat 

dengan doa yang berasal dari Rasulullah. Kemudian melakukan takbir yang keempat 

dan berhenti sejenak kemudian mengucapkan salam sekali seraya menoleh kekanan. 
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4) Mengangkut dan Menguburkan Jenazah 

Mengangkat dan menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah bagi orang-orang 

muslim yang mengetahui akan meninggalnya seorang muslim. Penguburan mayat 

disyariatkan disyariatkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah berfirman : 

“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-

orang mati.”(Al Mursalaat: 25-26) 

“Kemudian mematikannya dan memasukkannya kedalam kubur.” (abasa: 21) 

Maksudnya, membuatnya terkubur. Hadis-hadis tentang disyariatkan 

penguburan mayat sangatlah banyak. Dan penguburan ini merupakan penghormatan 

dan kepedulian terhadap sang mayat. 

Disunnahkan untuk mengiringi jenazah hingga sampai kekuburnya. Dalam 

shahih Bukhari dan Muslim disebutkan sabda Rasulullah. 

 َمْن َشِهدَ َجنَا َزةً َحتَّى يَُصل َِي َعلَْيَها فَلَهُ قِْيَراٌط َوَمْن َشِهدَ َها َحتَّى تُدْ فََن فَلَهُ قِْيَر َطانِ 

Artinya: 

“Barangsiapa menghadiri (menyaksikan) jenazah hingga melakukan shalat 

jenazah atasnya, maka ia mendapatkan dua qirath. Dan barangsiapa 

menghadirinya hingga dikuburkan, maka ia mendapatkan dua qirath.” 

Lalu Rasulullah ditanya, “Apakah dua qirath itu,?” 

Rasulullah menjawab, 

 ِمثُْل اْلَجبَلَْيِن اْلعَِظْيَمتَيْنِ 

Artinya: 

“seperti dua gunung yang besar”. 

Disunahkan bagi orang yang mengikutinya untuk ikut mengangkutnya apabila 

hal itu dimungkinkan. Boleh juga mengangkutnya dengan mobil atau binatang 

tunggangan, terlebih lagi jika letak tanah kuburnya jauh dari tempat jenazah. 

Dalam mengangkut jenazah disunahkan untuk berjalan dengan cepat. Hal ini 

berdasarkan sabda Nabi saw. 

“cepat-cepatlah dalam mengankut jenazah, karena apabila ketika hidup jenazah tersebut 

adalah orang saleh, maka bercepat-cepat dalam mengangkutnya merupakan kebaikan 

yang kalian berikan kepadanya. Dan, apabila ia bukan orang saleh, maka ia adalah hal 

yang buruk yang kalian letakkan diatas pundak kalian.”(Muttafaq Alaih) 

Disunahkan untuk memperdalam dan melebarkan lubang kubur. Hal ini 

berdasarkan sabda Nabi saw. 
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قُْوااْحِفُرْوا َوأَْو سِ  عُْوا َوَعِم   

Artinya: 

“Galilah, lebarkanlah dan perdalamlah.” (HR Tirmidzi) 

Disunahkan bagi oarang yang menurunkan jenazah kedalam kubur untuk 

mengucapkan “dengan nama allah dan berdasarkan ajaran rasulullah”. Hal ini 

berdasarkan sabda Nabi saw. 

بِْسِم اللِه َوَعلَى ِملَِّة َرُسْوُل اللهِ إذَا َوَضْعتُْم َمْو تَا ُكْم فِي اْلقُبُْوِر فَقُْو لُْوا   

Artinya: 

“Jika kalian meletakkan jenazah ke dalam kubur, maka ucapkanlah, ‘dengan nama 
Allah dan berdasarkan ajaran Rasulullah.” (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan 
Ibnu Majjah) 
 
Ketika diletakkan didalam kubur, kepala jenazah disandarkan pada batu bata, 

batu biasa, atau gundukan tanah. Tubuh nya didekatkan pada dinding kubur sebelah 

depan dan dibelakang punggungnya dibuat gundukan tanah untuk menyandarkan 

tubuhnya agar tidak jatuh tertengkup, serta tidak terlentang menghadap ke atas. 

Kemudian bagian atas liang kubur ditutup dengan batu bata dan tanah liat agar 

menyatu. Lalu ditutup dengan tanah dan tidak ditambah apa-apa selain tanah tersebut. 

Setelah liang kubur ditutup, di atasnya di buat gundukan tanah setinggi satu 

jengkal seperti punuk unta, agar air yang jatuh diatasnya dapat mengalir kebawah. 

Diatas gundukan tersebut diletakkan batu-batu kerikil kemudian diperciki air agar 

tanahnya tidak berterbangan ketika tertiup angin. Adapun hikmah dibuatnya gundukan 

setinggi satu jengkal di atas liang kubur adalah agar dapat diketahui bahwa itu adalah 

kuburan sehingga tidak diinjak dibolehkan meletakkan papan yang tidak ditulis apa-apa 

dipermukaan dikedua ujungnya. Papan tersebut adalah sebagai tanda agar diketahui 

ujungnya serta agar diketahui bahwa itu adalah kuburan. 

Setelah selesai menguburkan mayat, disunahkan untuk berdiri disisi kuburan 

untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi sang mayat. Karena Rasulullah 

setelah selesai menguburkan mayat selalu berdiri disisi tanah kubur dan bersabda. 

“mohonlah pengampunan bagi saudaramu dan mintakanlah ketegaran untuknya, karena 

sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya.” (H.R Abu Dawud) 
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C. METODE PENELITIAN 

1. Model Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis prodi yang dilaksanakan program studi 

pendidikan agama Islam ini berbentuk seminar yang dilakukan dalam satu kali kegiatan. 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab dan demonstrasi. Metode tanya jawab 

dilakukan pasa sesi pertama, dimana setelah pemaparan materi oleh narasumber akan 

dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Metode demonstrasi 

digunakan pada kegiatan praktikum penyelenggaraan jenazah yang dilakukan pada sesi 

kedua, kegiatan tersebut dilakukan setelah kegaiatan tanya jawab pada sesi pertama 

selesai. 

 

2. Strategi yang Dipergunakan 

Adapun strategi yang kami gunakan, yaitu: 
 

1. Tahap  persiapan,  memilih  mahasiswa  yang  akan  dilibatkan  dalam  pengabdian  ini, 

mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Palopo untuk observasi pemanfaatan 

alat peraga di sekolah tersebut, menyusun rencana berdasarkan kebutuhan yang ada di 

sekolah- sekolah, dengan mengorganisir masalah-masalah pokok yang menjadi 

pertimbangan mahasiswa Pendidikan Agama Islam dalam memberikan pelayanan 

kepada guru dan siswa serta menyusun rencana pelatihan . 

2. Tahap melayani, mengimplementasikan rencana kegiatan dengan memberikan 

pelatihan langsung dan pendampingan kepada guru dan siswa, sehingga guru dan 

siswa memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan jenazah. Pelatihan akan 

dilaksanakan dalam waktu 1 hari, proses pelatihan ini direncanakan terlaksana pada 

minggu ke 3 Juni 2018. Pelatihan ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 

a)  Tahap Pemberian Materi 
 

Pemberian materi peneyelenggaraan jenazah muslim diselenggarakan pada 

tahap pertama, dimana dosen pengampu mata kuliah Fiqhi akan menjelaskan 

secara rinci tentang prosesi penyelenggaraan jenazah. Dalam tahap ini pula akan 

diadakan sesi Tanya jawab antar nara sumber dan peserta pelatihan yang berkaitan 

dengan materi yang dipaparkan.  
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b)  Tahap Memberian Simulasi/Praktek     

Setelah tahap pertama selesai, maka selanjutnya dilakukan simulasi/praktek 

penyelenggaraan jenazah. Dimana mahasiswa yang telah dipilih akan 

mendampingi para siswa dalam setiap tahapan pengyelenggaraan jenazah, dan 

akan dituntun langsung secara klasikal oleh narasumber.    

3. Tahap refleksi, dosen dan mahasiswa dapat menganalisis semua hal yang telah ia 

dapatkan melalui kegiatan melayani masyarakat sekolah secara langsung dalam hal ini 

kegiatan melayani guru dan siswa. 

 
Adapun kerangka strategi yang kami rencanakan, sebagai berikut: 

 

 

Laporan 

Memilih mahasiswa sesuai 

kriteria yang ditetapkan 

Meninjau Lokasi Pengabdian di Kota 

Palopo 

Membuat perencanaa 

Pelatihan 
Pelaksanaan kegiatan 

Evaluasi 
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D. HASIL PENELITIAN 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Persiapan Kegiatan Pengabdian 

Sebelum kegiatan pengabdian masayarakat dilakukan peneliti 

melakukan pesiapan-pesrsiaapan sebagai berikut: 

1) Melakukan penelusuran studi pustaka tentang sistematika 

penyelenggaraan jenazah muslim. 

2) Mengadakan observasi pada tempat pelaksanaan pengabdian. 

3) Menentukan tanggal pelaksanaan serta jumlah peserta yang akan 

mengikuti kegiatan pengabdian. 

4) Menyusun susunan acara dan materi yang akan disajikan dalam 

pengabdian. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

Kegaiatan pengabdian pelatihan penyelenggaraan jenazah 

dilaksanakan pada hari Sabtu 15 September 2018 pada pukul 13.00 – 16.00 

Wita, dengan dihadiri sebanyak 70 peserta yang terdiri dari 63 siswa dan 7 

guru SMA Negeri 4 Kota Palopo. Kegiatan terbagi atas dua tahapan, yaitu 

tahap pertama penyampaian materi yang dirangkaikan dengan Tanya jawab 

tentang penyelenggaraan jenazah, selanjutnya pada tahap kedua dilanjutkan 

dengan kegiatan praktikum penyelenggaraan jenazah. 

2. Hasil Kegiatan 

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan selama kegiatan 

berlangsung, kegiatan pengabdian ini memberikan hasil sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta baik secara teoritis 

maupun praktikum tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. 

b. Memberi kejelasan tentang beberapa pemahaman yang keliru di masyarakat 

tentang prosesi penyelenggaraan jenazah yang tidak sesuai dengan syariat 

Islam.  

c. Memberi penjelasan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

selama prosesi penyelenggaraan jenazah dilaksanakan. 
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d. Memberi penguatan kepada peserta pelatihan tentang pentingnya dan 

kewajiban mengurus mayit. 

e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa ibadah 

dan masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat yang berkaitan 

dengan ibadah. 

Namun, dalam pelaksanaannya tetap mengalami hambatan. Adapun 

faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan pengabdian ini sebagai 

berikut: 

a. Faktor pendukung 

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan 

pengabdian ini, antara lain: 

1) Adanya dukungan baik dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah 

tentang pentingnya kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah ini 

dilaksanakan di sekolah. 

2) Besarnya antusias dari peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

penyelenggaraan jenazah ini, hal tersebut terlihat beberapa guru tetap 

tinggal menghadiri kegiatan walaupun jam pulang sekolah, begitupun 

dengan para siswa yang rela menunda pulang ke rumah untuk tinggal 

mengikuti kegiatan sampai selesai. 

b. Faktor penghambat 

Adapun faktor pengahambat dalam kegiatan pelatihan penyelenggaraan 

jenazah ini antara lain: 

1) Waktu pelaksanaan yang selalu ditunda diakibatkan adanya kegiatan 

guru serta waktu yang disediakan diharapkan tidak mengganggu jam 

pelajaran siswa. 

2) Terbatasnya waktu yang tersedia dalam kegiatan pelatihan tersebut 

sehingga ada beberapa pertanyaan dari peserta tidak sempat dijawab 

oleh narasumber. Selain itu keterbatasan waktu pula yang membuat 

kegaiatan praktikum tidak maksimal. 
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E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Partisipasi yang ditunjukkan oleh peserta pelatihan penyelenggaraan 

jenazah memberikan bukti bahwa kegiatan pengabdian ini sangat penting dan 

dibutuhkan oleh masyarakat Muslim terutama warga sekolah.  

Sikap partisipasi yang ditunjukkan oleh guru dan siswa menggambarkan 

bahwa pelatihan penyelenggaraan jenazah merupakan kebutuhan bagi guru dan 

siswa sebagai seorang muslim yang berkewajiban untuk turut serta dalam 

penyelenggaraan jenazah.  

Masyarakat sekolah merupakan wadah dimana masyarakat umum 

bergantung kepada hasil pendidikan di sekolah, baik pendidikan umum maupun 

pendidikan agama. Sehingga dengan adanya pelatihan ini menjadi bekal bagi 

guru, terutama bagi siswa untuk turut ambil bagian dalam penyelenggaraan 

jenazah di masyarakat. 

2. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat disosialisasikan sampai ke pelosok 

daerah, sehingga masyarakat muslim dapat mengetahui dan memahami 

penyelenggaraan jenazah, tanpa harus bergantung pada pengurus masjid. 
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