
A. Instrumen Pengumpulan data 

Pedoman observasi 

1. Mengamati fasilitas, sarana dan prasarana serta keadaan 

guru di MI Miftahul Huda Mijen Semarang. 

2. Mengamati proses pembelajaran Al-Qur’an hadits pada 

peserta didik kelas IV di MI miftahul Huda Mijen 

Semarang. 

3. Mengamati pelaksanaan Reading Aloud dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV di MI 

Miftahul Huda Mijen Semarang. 

B. Pedoman wawancara guru kelas IV bapak Ahmad 

Maghfur 

Informan guru kelas IV MI Miftahul Huda Mijen 

Semarang dan bagaimana pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

dengan menggunakan Reading Aloud. 

1. Apakah dikelas IV menerapkan metode reading aloud 

dalam pelajaran Al-Qur’an Hadits 

2. Mengapa bapak menerapkan metode reding aloud dalam 

mengajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

3. Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan reading 

aloud 

4. Menurut bapak keterampilan apa saja yang di perlukan 

untuk reading aloud 



5. Menurut bapak apa manfaat, kelebihan dan kekurangan 

dalam readng aloud 

6. Tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan bapak dalam 

mengajar dengan mennggunakan metode reading aloud 

7. Bagaimana pelaksanaan mengajar bapak ketika 

menerapkan metode reading aloud dalam pembelajaran 

Al-Quran Hadits terutama pada materi (Bersilaturrahim) 

8. Adakah hambatan dalam melakukan metode reading 

aloud, bila ada hambatan apa yang ditemui dan 

bagaimana solusinya 

C. Pedoman wawancara kepala sekolah MI Miftakhul Huda 

Mijen Semarang 

1. Bagaimana sejarah MI Miftakhul Huda Mijen Semarang 

2. Apa visi dan misi miftakhul Huda Mijen Semarang 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai MI Miftakhul Huda Mijen 

semarang 

4. Bagaimana letakgeografis MI Miftakhul Huda Mijen 

semarang 

5. Bagaimana keadaanguru dan siswa di MI Miftakhul 

Huda Mijen Semarang 

 

 



D. Transkrip Hasil Wawancara kepala sekolah MI 

Miftakhul Huda Mijen Semarang 

Menanggapi acuan pertanyaan diatas, sehingga 

mendapatkan hasil sebagai berikut, MI Miftahul Huda Mijen 

Semarang berdiri pada tanggal 20 Januari 1951, Adapun Visi 

dan Misi MI Miftahul Huda Mijen Semarang adalah 

imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang 

diinginkan di masa datang “Unggul dalam Prestasi, Tangguh 

dalam Kompetisi dan Santun dalam budi Pekerti", dengan 

Lokasi MI Miftahul Huda Mijen berada di Jl. Kaligetas 

Jatibarang Km-4 Kecamatan Mijen Kota Semarang, serta 

keadaan guru dan siswa di MI Miftahul Huda Mijen 

Semarang berjumlah 313 orang, dengan rincian guru 

berjumlah 8 orang dan tukang kebun 1 orang, sedangkan 

peserta didik kelas 1 terdiri dari 2 kelas, yang berjumlah 1 

kelasnya 20 siswa, sedangkan kelas 2 berjumlah 15 siswa, 

dan kelas 3 berjumlah 26 siswa, adapun kelas IV berjumlah 

25, adapun kelas V berjumlah 22 orang, untuk kelas VI 

terdiri dari 24 siswa, sehingga jumlah keseluruhan pengajar 

dan peserta didik ditambah tukang kebun menjadi 313 orang. 

 

 



E. Transkrip Hasil Wawancara guru kelas IV bapak 

Magfur 

1. Apakah dikelas IV menerapkan metode reading aloud 

dalam pelajaran Al-Qur’an Hadits ?  

Iya di MI sini saya menerapkan metode reaing 

alaoud pada pelajaran Al-Qur’anHadits di kelas IV yang 

saya ajar 

2. Mengapa bapak menerapkan metode reding aloud dalam 

mengajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ? 

Karena dengan metode tersebut merupakan strategi 

yang dapat membantu siswa dalam berkosentrasi dan 

bisa meningkatkan keterampilan menyimak menulis dan 

membantu perkembangan siswa untuk menciintai buku 

dan membaca cerita sepanjang hidup mereka. 

3. Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan reading 

aloud ? 

Menurut saya reading aloud adalah kegiatan 

membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibaca 

dengan ucapan intonasi yang tepat agar pendengar dan 

pembaca dapat manangkap informasi yang disampaikan 

oleh penulis baik berupa pikiran perasaan sikap ataupun 

pengalaman  penulis. 



4. Menurut bapak keterampilan apa saja yang di perlukan 

untuk reading aloud ? 

Tahapan-tahapnnya 

a. Membaca dengan terang dan jelas 

b. Membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi 

c. Membaca tanpa tertaba-bata 

5. Menurut bapak apa manfaat, kelebihan dan kekurangan 

dalam readng aloud ? 

Manfaatnya adalah meningktkan keterampilan 

menyimak memperkaya kosa kata membantu 

meningkatkan membaca pemahaman dan menumbuhkan 

minat para peserta didik. 

Adapun kelebihannya sebagai guru tidak perlu repot 

membuat cerita tinggal baca saja cerita yang ada dibuku 

serta dapat merangsang minat baca peserta didik dan 

mempermudah peserta didik memahami cerita dan juga 

teks yang bergambar 

Untuk kekurangannya saya rasa peserta didik yang 

kurang terampil membaca senantiasa kehilangan butir-

butir penalaran dalam kehidupan diskusi, serta nilai-nilai 

yanng tersirat dibuku, baik sajian bacaan yang 

diserapnya dalam beberapa hal. 



6. Tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan bapak dalam 

mengajar dengan mennggunakan metode reading aloud ? 

Tahapan mengajar 

a. Awali pembelajaran pertama dengan membacakan 

cerita dikelas Sebelum bercerita fahamilah isi dari 

bacaan tersebut 

b. Wacana yang panjang hendak diperpendek supaya 

pengajaran membaca lebih lancar 

c. Selalu mendiskusikan isi bacaan dengan siswa untuk 

membangkitkan minat siswa pada buku 

7. Bagaimana pelaksanaan mengajar bapak ketika 

menerapkan metode reading aloud dalam pembelajaran 

Al-Quran Hadits terutama pada materi (Bersilaturrahim) 

? 

Untuk pelaksanaannya nanti bisa dilihat sendiri pada 

jadwal yang telah ditetapkan 

9. Adakah hambatan dalam melakukan metode reading 

aloud, bila ada hambatan apa yang ditemui dan 

bagaimana solusinya ? 

Untuk hambatan itu berbeda-beda karena Reading 

Aloud bukan hanya diterapkan pada pelajara Al-‘Quran 

Hadits saja. Terus untuk menjawab hambatan dan solusi 

tersebut nanti bisa dipelajari ketika anda menyasikkan 



pelajaran Al-Qur’an Hadits pada materi gemar 

bersilaturrahim dan anda bisa mendeskripsikan sendiri 

untuk hambatan dan solusinya. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Biodata Pribadi 

 

Nama  : Misbachul Munir 

Tgl. Lahir : Semarang, 11 April 1990 

Alamat  : Kaligetas 01/04 Purwosari, Mijen Semarang 

Hobi  : Racing Drug Bike Party 

No. Tlp  : 085 740 52 88 47 

Pendidikan :  

 

 

Formal 

MI Miftahul Huda Semarang   Tahun 2002 

SMP PGRI 5 Semarang    Tahun 2006 

SMK PALLAPA Semarang   Tahun 2008 

Non Formal 

Tehnical Otomotif Lerning Center Semarang Tahun 2009 

 

   

  



  



  



 

   


