
PEDOMAN WAWANCARA 

( Guru pengampu maharoh qiroah: Utsh. Nurul Arifah) 

1. Maharoh qiro’ah merupakan salah satu keterampilan yg 

penting kedudukannya dalam bahasa arab, proses 

pembelajarannya pun memerlukan tindakan-/perlakuan 

khusus, lantas bagaimana langkah-langkah anda dalam 

pembelajaran qiro’ah? 

2. Apa tujuan /target pembelajaran qiro’ah ? 

3. Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran qiro’ah? 

4. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan kitab al-muthola’ah al-haditsah jilid 1? Cukup 

efektifkah?  

5. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut? 

6. Menurut anda faktor apa yang mendukung berhasilnya proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab al-muthola’ah al-

haditsah jilid 1? 

7. Menurut anda faktor apa yang menghambat proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab al-muthola’ah al-

haditsah jilid 1? 

8. Menurut anda apakah siswa cukup antusias dalam 

pembelajaran qiroah menggunakan kitab ini? 

9. Apa  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah menggunakan 

kitab muthola’ah al-haditsah jilid 1 kedepannya? 

10. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran qiro’ah 

menggunakan kitab muthola’ah al-haditsah jilid 1 

kedepannya? 



PEDOMAN WAWANCARA 

(Siswa kelas X, Ririn Inamatus S, Risky yuniarti) 

1. Bagaiman perasaan anda ketika belajar qiro’ah dengan kitab 

mutholaah al-haditsah jilid 1? 

2. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan kitab mutholaah al-haditsah jilid 1? 

3. Apa kelebihan dan kekurangannya menurut anda? 

4. Materi apa yang anda pelajari di kelas X ini ? 

5. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar qiro’ah? 

6. Apa  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah menggunakan 

kitab muthola’ah al-haditsah jilid 1 kedepannya? 

7. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran qiro’ah 

menggunakan kitab muthola’ah al-haditsah jilid 1 

kedepannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala sekolah Madrasah Aliyah Darul Amanah: H.M Adib Lc,MA.) 

1. Apa yang melatarbelakangi pemiihan kitab muthola’ah al-haditsah 

jilid 1 sebagai buku pedoman bagi siswa kelas x dalam belajar 

qiro’ah? 

2. Apa tujuan /target pembelajaran menggunakan kitab muthola’ah 

al-haditsah jilid 1 ? 

3. Menurut anda kendala/hambatan apa saja yang anda hadapi ketika 

proses pembelajaran dengan menggunakan kitab muthola’ah al-

haditsah jilid 1? 

4. Pencapaian apa yang dirasakan ketika sekolah menggunakan kitab 

muthola’ah al-haditsah jilid 1? 

5. Bagaimana  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah 

kedepannya? 

6. Apa saran anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya maharoh qiroah dengan kitab muthola’ah al-haditsah 

jilid 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI SEKOLAH 

 

1. Sejarah berdirinya MA Darul Amanah 

2. Visi dan misi MA Darul Amanah 

3. Kurikulum yang dipakai oleh MA Darul Amanah 

4. Kondisi guru dan murid MA Darul Amanah 

5. Sarana dan prasarana di MA Darul Amanah 

  



LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 

 

I. Non Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1.  

Pemilihan Materi ajar         

a.  Kesesuaian denngan tujuan        √ 

b.  Keruntuan dan sistematika materi ajar        √ 

2.  

Penentuan pendekatan/ metode 

pembelajaran         

a.  Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran      √   

b.  Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran       √  

c. Kesesuaian dengan alokasi waktu      √   

d. Kejelasan langkah pembelajaran yang 

dirancang sesuai dengan model 

pembelajaran yang dipilih      √   

3.  

Pemilihan sumber belajar         

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran        √ 

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran        √ 

4.  

Pemilihan media pembelajaran         

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran      √   

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran      √   

5.  

Penilaian proses dan hasil belajar         

a. Kesesuaiannya dengan teknik dan 

tujuan pembelajaran        √ 

b. Kejelasan prosedur penilaian        √ 

 

 

 



 

II. Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1.  

Membuka Pelajaran         

a. Melakukan apersepsi        √ 

b. Menyampaikan kompetensi, tujuan 

dan rencana kegiatan pembelajaran      √   

2.  

Inti Pembelajaran         

a. Penguasaan materi pembelajaran        √ 

b. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan        √ 

c. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran        √ 

d. Pendekatan atau strategi 

pembelajaran      √   

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu      √   

f. Pemanfaatan sumber/ media 

pembelajaran      √   

g. Menimbulkan partisipasi siswa        √ 

h. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme dalam belajar        √ 

i. Menggunakan bahasa lisan secara 

jelas        √ 

3.  

Menutup Pembelajaran         

a. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa     √    

b. Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, tugas 

sebagai bagian dari pengayaan      √   

 

 

 

 



Keterangan 

Sangat baik : 86% - 100% 

Baik : 76% - 85% 

Cukup baik : 66% - 75% 

Kurang baik : 50% - 65% 

Buruk  : dibawah 55% 

   

Perolehan skor      

1 x 0 = 0 

2 x 0 = 0 

3 x 11 = 33 

4 x 14 = 56 + 

   89 

 

Skor ideal 25 x 4 = 100 

Nilai perolehan: 
              

          
 x 100% = 89/ 100 x 100% = 89% 

Kesimpulan:  

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

keprofesional guru pengampu menggunakan kitab  المطالعة الحديثة

 sangat baik sehingga pembelajaran dapat berjalanالجزء األول 

dengan baik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

 


