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APPENDICES 

Appendix A: Transliteration 

Al- Qur'an Surah al-Alaq verse 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transliteration English Translation Indonesian 
Translation 

Iqra` bismi rabbikallażī 
khalaq 

 
 

Read! In the name of 
your Lord who created 

“Bacalah dengan 
(menyebut) nama 
Tuhanmu yang 
menciptakan” 



51 

 

Appendix B: Research Letter 
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Appendix C: Observation Guideline 

 

OBSERVATION CHECKLIST OF THE TEACHING AND LEARNING 

PROCESS 

(First/second Meeting) 

No Observation Items 

Meeting 

Yes/No 
Notes 

Y N 

1 Pre-Teaching    

 a. The teacher greets the 

students. 

   

b. The teacher responds to the 

students’ greeting. 

   

c. The teacher asks the 

students’ condition. 

   

d. The teacher checks the 

students’ attendance. 

   

e. The teacher leads a prayer.    

f. The teacher reviews the last 

materials. 

   

g. The teacher explains the 

objectives of the study or the 

basic competence that will be 

achieved. 
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h. The teacher explains the 

range of the materials and the 

description of the activities 

based on the lesson plan 

   

2 During Teaching    

 a. The students are ready to 

learn. 

   

 b. The teacher gives the 

narrative text to students. 

   

c. The teacher asks the students 

to identify the title, picture, 

figure, number, italic words 

in the text. 

   

d. the teacher makes some 

questions to help focus the 

readers reading and find the 

main points in each section. 

   

e. The teacher gives the texts to 

students. It can be in group 

reading or individual reading 

activities when it is applied 

by the game. 

   

f. The teacher leads the 

students to collect the 

unfamiliar words found in the 

text, give the reason for 

selecting those words and 

define them into the English 

and Indonesian meaning. 
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g. The students collect the 

unfamiliar words found in the 

text, give the reason for 

selecting those words and 

define them into the English 

and Indonesian meaning. 

   

h. The teacher helps the 

students to define the 

unfamiliar words by giving 

some clues based on the 

context of the text. 

   

i. Students have finished 

reading the part of the text. 

   

j. The students will state the 

central idea or theme. 

   

k. The students ask the things 

that they do not know to the 

teacher. 

   

l. Each leader of the group 

presents their work to the 

class. 

   

m. The teacher gives feedback to 

the students’ work. 

   

3 Post-Teaching    

 a. The teacher asks students to 

summarize by remembering 

important ideas from reader 

of the section that has just 
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read. 

b.  The teacher gives some test 

in the form of answering 

questions or asking students 

to teach reading materials to 

other students (Can be 

exercise or homework). 

   

c. The teacher gives preview of 

the next materials. 

   

4 Class Situation    

 a. The students’ enthusiasm/ 

motivation in the class. 

   

b. The students’ involvement in 

the class. 

   

c. Time allocation used by the 

teacher.  

   

d. Media.    

e. Teacher’s instruction.    

f. The students’ response to the 

strategy and activities used 

by the teacher. 

   

g. The students’ understanding 

about the materials. 

   

 

Y: Yes 

N: No 
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Appendix D: Interview Guideline 

INTERVIEW GUIDELINES 

To the English teacher 

1. Bagaimana proses belajar mengajar Bahasa Inggris di kelas 9 MTsN Barito 

Kuala? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan membaca siswa? 

3. Apa saja kesulitan mereka ketika membaca teks berbahasa Inggris? 

4. Apakah anda tahu dengan metode PQRST? 

5. Dari mana anda tahu atau mempelajari metode PQRST? 

6. Apa saja aktifitas yang sering dilakukan siswa pada saat membaca teks 

berbahasa Inggris menggunakan metode PQRST? 

7. (Kekurangan step yang ada dalam metode PQRST) 

8. Bisakah metode PQRST memotivasi siswa untuk belajar Bahasa inggris? 

9. Apakah ada perbaikan dalam pemahaman membaca siswa setelah anda 

menggunakan metode PQRST? 

10. Apa saja kesulitan yang anda temukan dalam proses mengajar menggunakan 

metode PQRST? 

11. Media yang biasa digunakan dalam belajar Bahasa Inggris ? 

12. Dst.  
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ANSWER OF INTERVIEW WITH TEACHER 

1. Question: Bagaimana menurut pendapat ibu proses belajar mengajar Bahasa 

Inggris di kelas 9 MTsN 4 Barito Kuala ? 

Answer: Untuk proses belajar mengajar di kelas 9 terbilang lancar meskipun 

masih menemui beberapa kendala, tetapi semaksimal mungkin kami selaku 

pengajar mengatasi kendala-kendala tersebut salah satunya memberikan 

metode yang tepat untuk anak-anak.  

2. Question: Bagaimana menurut ibu tentang kemampuan membaca siswa kelas 

9 ? 

Answer: Menurut saya, untuk kemampuan membaca siswa terutama Bahasa 

Inggris bisa dikatakan salah satu kendala yang ditemui bagi para pengajar 

khususnya di desa karena motivasi atau minat siswa terhadap Bahasa Inggris 

itu sendiri masih sangat kurang karena kebanyakan diantara mereka masih 

menganggap Bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing, sulit untuk 

dipelajari, dan mereka masih merasa bukan bahasa yang sering gunakan. 

3. Question: Apa saja kesulitan mereka ketika membaca teks berbahasa inggris 

? 

Answer: Kesulitan yang utama yang sering kali mereka temui adalah Siswa 

kebanyakan masih tidak percaya diri dalam berbahasa inggris, karena mereka 

masih mengaggap Bahasa inggris itu sulit, dan juga takut cara membacanya 

salah, pronunciation yang kurang tepat, ditertawakan teman-teman. Sehinggal 

hal-hal seperti itu yang membuat ibu sulit untuk menumbuhkan percaya diri 
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dan sikap berani mencoba sehingga satu persatu dapat dikoreksi benar salah 

ketika mereka membaca.  

4. Question: Apakah ibu mengetahui apa itu Metode PQRST ? 

Answer: Jujur saja untuk metode PQRST ini sendiri ibu kurang familiar, 

namun setelah ibu cari tau apa itu metode PQRST ternyata itu adalah metode 

yang sering ibu terapkan dalam pembelajaran yang biasa, yang pada intinya 

metode ini sendiri memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca untuk 

memahami isi bacaan. Metode ini juga terdiri dari beberapa step atau 

langkah-langkah tertentu misal menyuruh siswa membaca, memberikan 

pertanyaan mengenai teks yang dibacanya dan seterusnya, yang diakhiri 

dengan evaluasi dalam bentuk tes.  

5. Question: Darimana ibu tahu atau mempelajari metode PQRST ini ?  

Answer: Untuk metode PQRST, memang sekarang Namanya PQRST kalau 

dulu lebih dikenal PQRT atau apa, yang pasti metode ini menerapkan 

pendekatan Scientific learning yang ibu dapat dari diklat atau pelatihan 

perjurusan. Misalkan untuk Bahasa inggris sendiri ada metode berdasarkan 

skill dari Bahasa inggris itu sendiri.  

6. Question: Apa saja aktifitas yang sering dilakukan siswa pada saat membaca 

teks berbahasa inggris dengan menggunakan metode PQRST  ? 

Answer: Dalam penerapannya metode ini sendiri saya gunakan dalam materi 

teks Narrative, Pertama tentunya saya memberikan pembelajaran mengenai 

teks narrative itu sendiri, selain itu diminggu sebelumnya saya akan meminta 

mereka membawa handphone untuk memudahkan mereka untuk 
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menerjemahkan text yang sulit dan juga saya memgirim mereka link youtube 

video dari contoh teks narrative. Dalam hal ini saya memilih youtube karena 

dengan bentuk video mereka akan mudah memahami selain teks ada juga 

visual yang akan lebih memotivasi dan mempermudah mereka memahami teks 

bacaan. Kemudian saya minta mereka untuk membaca sebentar, sesekali saya 

melontarkan mereka dengan pertanyaan yang berkaitan pemahaman mereka 

terhadap teks tersebut, sebagai contoh apa judul dari teks terebut, tokoh-tokoh 

yang terdapat disana, tempat kejadiannya dimana, dan hal-hal umum 

mengenai teks tersebut. Pertanyaan dari teks narrative berasal dari saya 

sendiri karena ini akan memudahkan untuk mengarahkan mereka untuk 

pertanyaan yang kita maksud. Kemudian, saya minta mereka membaca 

kembali secara teliti serta memperhatikan teks narrative sambil mencari 

jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Sambil mereka membaca saya akan 

menulis dipapan tulis beberapa pertanyaan yang saya berikan sebelumnya 

sebagai evaluasi tertulis. disini saya juga membagi mereka Dalam beberapa 

kelompok, biasanya satu kelompok terdiri dari 4 orang.  

7. Question: Pertama-tama mohon maaf ibu, dalam PQRST ada 1 step yang 

bernama Summarize yaitu setiap siswa memberikan kesimpulan mereka 

terhadap teks tersebut. Dalam penelitian saya kemaren ibu melewatkan step 

ini. Kira-kira kenapa ibu melewati step ini ?  

Answer: Oke terimakasih banyak karena mengingatkan saya akan hal ini. 

Memang benar memang ibu sengaja melewati skip ini karena memang ibu rasa 

waktu nya tidak cukup, dan saya fikir siswa akan lumayan kesulitan karena 
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seperti yang saya sebutkan sebelumnya level Bahasa inggris masih rendah. 

Sehingga saya fikir untuk melewati step summarize ini. Lagipula step ini bisa 

saja saya gabung atau gantikan sekalian dalam bentuk tes di akhir, karena 

sama saja mereka akan mencari jawaban tentunya dan juga jawaban pada tes 

juga lebih terarah. 

8. Question: Mengenai pertanyaan yang ibu berikan dalam kegiatan tersebut,  

apakah full menggunakan Bahasa inggris ?  

Answer: Untuk pertanyaan itu sendiri di awal kegiatan setelah saya 

memberikan link video, saya menggunakan Bahasa Indonesia agar 

memudahkan siswa untuk memahaminya. Namun, dalam test tertulis saya tetap 

menggunakan teks berbahasa inggris begitu pula jawaban dari siswa. 

9. Question: Bisakah metode PQRST memotivasi siswa untuk belajar Bahasa 

inggris ?  

Answer: Iya, terus terang ada kemajuan setelah diterapkan metode ini, siswa 

lebih terarah karena dengan langkah-langkah dari metode tersebut lebih 

tertata serta lebih memotivasi mereka dalam belajar tentunya.  

10. Question: Apakah ada perbaikan dalam pemahaman membaca siswa setelah 

penggunaan Metode PQRST ini ?  

Answer: Dalam hal ini ada sebagian yang mengalami perbaikan, misalnya 

tadinya tidak percaya diri karena diterapkan metoide ini dengan langkah-

langkah yang teratur mereka lebih percaya diri dan berkembang baik dari segi 

pemahaman membaca itu sendiri.  
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11. Question: Apa saja kesulitan yang anda temukan dalam proses mengajar 

menggunakan metode PQRST ?  

Answer: Untuk kendala dalam penerapan metode ini sendiri ada pada bahan 

ajar itu sendiri misalkan ketika ibu menyuruh untuk membawa Handphone 

mereka terkendala dari factor ekonomi misalkan handphone tidak punya, 

quota tidak ada dan lain-lain. Namun meskipun begitu kita sebagai pengajar 

tentunya akan terus memberikan perbaikan-perbaikan agar proses belajar 

mengajar jauh lebih baik.  

12. Question: Media apa yang biasa anda gunakan dalam mengajar bahasa 

inggris khususnya ketika menggunakan metode PQRST ini ? 

Answer: Untuk media seperti yang saya sampaikan di awal tadi, biasanya 

saya menggunakan buku, Handphone, Layar LCD (Jika tersedia) dan juga 

menggunakan Laptop pribadi saya.  
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Appendix E: Picture of Observation and Interview 

1. Text Narrative in Youtube Video “Malin Kundang” in first meeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://youtu.be/ItN0t3ld-AM  

  

https://youtu.be/ItN0t3ld-AM
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2. Text Narrative for group “Indonesian Legend story” & Test in Second Meeting  
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3. Teaching and learning activity in first meeting  
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4. Teaching and learning activity in second meeting  
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5. Interview  
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