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Lampiran Observasi 

Observasi di Madin Miftahul Ulum Bondo 

 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

Keterangan : 

SB Sangat Bagus 

B Bagus 

C Cukup 

K Kurang 

 

No. Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

SB B C K 

1. Kemampuan guru dalam 

membuka pelajaran di kelas 

    

2. Kemampuan guru dalam 

memberikan penjelasan materi 

kepada peserta didik 

    

3. Kemampuan guru dalam 

menggunakan metode 

pembelajaran  

    

5. Kemampuan guru dalam 

menggunakan variasi dalam 

gaya mengajar 

    

6. Kemampuan guru dalam 

mengelola kelas 

    

8 Kemampuan guru dalam 

menutup pembelajaran 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Observasi 

Observasi di Sekolah Minggu El-Shadai Jerukwangi 

 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

Keterangan : 

SB Sangat Bagus 

B Bagus 

C Cukup 

K Kurang 

 

No. Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

SB B C K 

1. Kemampuan guru dalam 

membuka pelajaran di kelas 

    

2. Kemampuan guru dalam 

memberikan penjelasan materi 

kepada peserta didik 

    

3. Kemampuan guru dalam 

menggunakan metode 

pembelajaran  

    

5. Kemampuan guru dalam 

menggunakan variasi dalam 

gaya mengajar 

    

6. Kemampuan guru dalam 

mengelola kelas 

    

8 Kemampuan guru dalam 

menutup pembelajaran 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Wawancara 

Wawancara Guru di Madin Miftahul Ulum 

 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

Peneliti : “Apakah sebelum proses pembelajaran di kelas berlangsung guru 

sudah mempersiapkan perencanaan pembelajaran?” 

Guru : “Iya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran mas, yaitu 

silabus dan RPP.” 

Peneliti : “Apakah guru selalu menggunakan metode pembelajaran dalam 

setiap pembelajaran di kelas? 

Guru : “Iya. Saya selalu menggunakan metode pembelajaran untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran.” 

Peneliti : “Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan tujuan pembelajaran?” 

Guru : “Iya. Saya sebisa mungkin menggunakan berbagai macam metode 

pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan yang sesuai 

dengan materi dan tujuan pembelajaran.” 

Peneliti : “Apakah guru menyiapkan cadangan metode pembelajaran lain 

jika di kelas ditemukan kendala seperti kurang efektifnya metode 

yang guru gunakan?” 

Guru : “Iya. Saya menyiapkan cadangan metode pembelajaran yang lain. 

Namun biasanya juga tidak menyiapkan metode cadangan lain. 

Meskipun begitu, ketika di kelas saya semaksimal mungkin untuk 

cepat mengatasi hal tersebut dengan menciptakan suasana kelas 

yang efektif dan menyenangkan agar peserta didik tetap dapat 

menerima pembelajaran dengan baik.” 

 



 
 

 
 

Lampiran Wawancara 

Wawancara Guru di Sekolah Minggu El-Shadai Jerukwangi 

 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

Peneliti : “Apakah sebelum proses pembelajaran di kelas berlangsung guru 

sudah mempersiapkan perencanaan pembelajaran?” 

Guru : “Iya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya mas.” 

Peneliti : “Apa yang biasa guru lakukan sebelum proses pembelajaran di 

kelas berlangsung?” 

Guru : “Sebelum mengajar saya melakukan kegiatan awal seperti 

memberikan motivasi dan semangat agar peserta didik bersemangat 

untuk mengikuti proses pembelajaran.” 

Peneliti : “Apakah guru selalu menggunakan berbagai jenis metode 

pembelajaran?” 

Guru : “Iya. Saya menggunakan metode pembelajaran untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran.” 

Peneliti : “Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan tujuan pembelajaran?” 

Guru : “Iya. Saya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran 

yang bervariasi dan sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran.” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Dokumentasi 

 

 

Foto Gedung Madin Miftahul Ulum Bondo 

 

 

Foto Gedung Sekolah Minggu El-Shadai JerukWangi 
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