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Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : Drs. Nyuhartono 

Jabatan   : Kepala SMK Wachid Hasyim Surabaya 

 

Menerangkan bahwa: 

Nama    : Alfian Arif Bintara 

NIM    : 09121011 
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Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya 
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“Pengaruh Metode Hypnoteaching dalam Kemampuan Menulis Karangan 
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Ajaran 2012/2013”. 
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LAMPIRAN III 
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Nama   : Alfian Arif Bintara 

NIM   : 0912011 

Program Studi  : S-1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSurabaya 
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merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan 

atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya 

sendiri. 

 

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil 
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LAMPIRAN V 

RPP KELAS EKSPERIMEN 
 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

                Satuan Pendidikan : SMK Wachid Hasyim 1 Surabaya  

                Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : XI/2 (dua) 

Program Keahlian : Akuntansi (Ak 1) 

                Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi : 

 2. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat Madya. 

 

B. Kompetensi Dasar : 

2.12 Menulis wacana yang bercorak naratif, deskripsi, ekspositoris, dan 

argumentatif. 

 

C. Indikator :  

2.12.1 Menyimak sekaligus memahami penjelasan guru mengenai pengertian 

karangan deskripsi; 

2.12.2 Mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis karangan deskripsi; 

2.12.3 Mencatat inti informasi yang telah disimak; 

2.12.4 Menuliskan contoh karangan deskripsi; 

2.12.5 Mengetahui pola susunan kerangka karangan deskripsi dan 

mengembangkannya 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

1. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memahami 

pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri karangan deskripsi; 

2. Setelah memahami penjelasan guru, peserta didik dapat mendeskripsikan 

pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri karangan deskripsi; 

3. Setelah dapat mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis, dan cirri-ciri 

karangan deskripsi, peserta didik berlatih untuk membuat karangan 

deskripsi; 

4. Setelah dapat membuat karangan deskripsi, peserta didik mengomentari 

karangan yang dibuat temannya dengan bahasa yang santun. 

  

E. Nilai-nilai Karakter : 

1. Rasa ingin tahu dan mandiri dalam menyimak penjelasan guru; 

2. Toleransi dan komunikatif dalam memberikan reaksi verbal secara kritis 

dan terbuka terhadap materi yang dijelaskan; 

3. Kreatif dalam  menulis karangan deskripsi dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; 

4. Cermat dan teliti dalam menyusun simpulan dari informasi yang diperoleh. 
 

F. Materi Pokok Pembelajaran 

1. Pengertian, ciri-ciri serta jenis-jenis karanga deskripsi;  

2. Pola pembuatan karangan deskripsi 

 



G. Metode Pembelajaran 
1. Hypnoteaching 

2. Diskusi 

 

H. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami pengertian, 

jenis-jenis, ciri-ciri dan 

konsep karangan 

deskripsi 

 Menyimak informasi 
yang disamapaikan secara 

lisan tentang karangan 

deskripsi 

 Memahami penggunaan 

bahasa pada karangan 

deskripsi 

 Memperhatikan proses 
penulisan karangan 

deskripsi 

 Membuat contoh karangan 
deskripsi 

 Mengomentari karangan 

yang dibuat temannya. 

 

 

I. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (Apersepsi) 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Sebelum memulai pelajaran, guru memberikan sebuah pertanyaan ajaib 

kepada peserta didik, “Anak-anak, apakah yang kalian semalam sudah 

belajar bahasa Indonesia?” 

c. Guru mempersiapkan peserta didik untuk belajar membuat suasanan 

belajar menjadi nyaman dengan meneriakkan yel-yel “kelas XI Ak 1 

semakin oke!” agar peserta didik bisa fokus pada pembelajaran 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada peserta didik tentang 

materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini, “siapa di antara kalian 

yang tahu tentang karangan deskripsi?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada peserta didik. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberlakukan jam tenang kepada peserta didik, kemudian peserta 

didik menyimak penjelasan guru tentang karangan deskripsi 

b. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru 

 

 



Elaborasi 

a. Guru memberlakukan jam tanya jawab agar peserta didik dapat 

berdiskusi mengenai karangan deskripsi 

b. Peserta didik dikondisikan untuk aktif, yaitu guru memberikan stimulus 

kepada peserta didik agar menanyakan materi pelajaran yang belum 

dipahami 

c. Guru memotivasi peserta didik dengan  memberikan sugesti-sugesti 

positif agar peserta didik dapat menyerap materi yang telah diajarkan 

d. Guru melakukan jam lepas sekitar lima menit agar peserta didik tidak 

merasa jenuh dan bosan. 

Konfirmasi 

a. Guru memberlakuka jam tombol kepada peserta didik untuk membuat 

sebuah karangan deskripsi 

b. Guru memberikan sugesti positif kepada peserta didik agar dalam 

membuat karangan deskripsi, peserta didik tidak merasa kesulitan 

c. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami mengenai karangan deskripsi 

d. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran 

pada hari ini. 

 

3. Kegiatan Akhir  

a. Peserta didik menjawab pertanyaan kuis dari guru 

b. Guru memberikan reward kepada peserta didik yang bisa menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

c. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang belum bisa 

menjawab 

d. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam.  

 

 

 

 

 



J. Sumber Belajar 

- Pustaka rujukan:  

 Bahasa Indonesia Tataran Madia untuk SMK dan MAK Kelas XI  karya 

Yustinah dan Ahmad Iskak terbitan Erlangga 2008; 

 Bahasa Indonesia (BSE); 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 2003; 

 Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah terbitan Yrama Widya Bandung 1991; 

 Media cetak dan elektronik; 

 Lingkungan kerja sekitar Peserta didik.  

 

K. Penilaian 

TEKNIK DAN 

BENTUK 

v Tes  Lisan  

v Tes Tertulis   

v Observasi Kinerja/Demontrasi 

v Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, proyek, 

portofolio 

v Pengukuran Sikap 

v Penilaian Diri 

INSTRUMEN/SOAL 

 

 

A. Daftar pertanyaan lisan untuk memahami 

pengertian, jenis-jenis, dan ciri-ciri karangan 

deskripsi: 

1. Apa yang kalian ketahui tentang karangan 

deskripsi? 

2. Sebutkan jenis-jenis, dan ciri-ciri karangan 

deskripsi! 

 

B. Tes Tertulis: 

1. Pretest : Amatilah lingkungan yang ada di 

sekitar kalian, setelah itu deskripsikan apa yang 

telah kalian amati menjadi suatu karangan 

deskripsi yang utuh (tema bebas)! 

2. Posttest : Buatlah sebuah karangan deskripsi 

tengan tema “kuliner”!   

  



No Aspek Indikator Skor Skor 

Maks 

1  Kesesuaian 

Judul dengan 

Isi  

1. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, logis 

dan teratur 

2. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, logis 

tetapi tidak teratur 

3. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, tidak 

logis dan tidak teratur  

4. Gagasan dikemukakan tidak sesuai dengan tema, 

tidak logis, dan tidak teratur.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

2  Penggunaan 

dan 

Penulisan 

Ejaan  

1. Semua bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

2. Setengah bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

3. Sepertiga bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

4. Semua bagian karangan tidak ditulis dengan 

Ejaan yang disempurnakan  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

3  Pilihan 

kata/Diksi  

1. Kata digunakan dengan tepat, bervariasi, dan 

sesuai dengan konteks, baku  

2. Kata digunakan dengan tepat, bervariasi, dan 

sesuai dengan konteks, tetapi tidak baku  

3. Kata digunakan dengan tepat, tidak bervariasi dan 

tidak baku  

4. Kata digunakan tidak tepat, tidak bervariasi, dan 

tidak sesuai dengan konteks, tidak baku  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

4  Struktur 

kalimat  

1. Kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, 

penekanan, kehematan dalam mempergunakan 

kata serta kevariasian dalam struktur kalimat  

2. Ada kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran 

bentuk, penekanan, kehematan dalam 

mempergunakan kata namun tidak bervariasi  

3. Kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, 

penekanan, namun tidak hemat dalam 

mempergunakan kata serta kevariasian dalam 

struktur kalimat  

4. Kesepadanan dan kesatuan, namun tidak ada 

kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan dalam 

mempergunakan kata serta kevariasian dalam 

struktur kalimat  

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

5 
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LAMPIRAN VI 

RPP KELAS KONTROL 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

                Satuan Pendidikan : SMK Wachid Hasyim 1 Surabaya  

                Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : XI/2 (dua) 

Program Keahlian : Akuntansi (Ak 2) 

                Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi : 

 2. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat Madya. 

 

B. Kompetensi Dasar : 

2.13 Menulis wacana yang bercorak naratif, deskripsi, ekspositoris, dan 

argumentatif. 

 

C. Indikator :  

2.13.1 Menyimak sekaligus memahami penjelasan guru mengenai pengertian 

karangan deskripsi; 

2.13.2 Mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis karangan deskripsi; 

2.13.3 Mencatat inti informasi yang telah disimak; 

2.13.4 Menuliskan contoh karangan deskripsi; 

2.13.5 Mengetahui pola susunan kerangka karangan deskripsi dan 

mengembangkannya 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

i. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memahami 

pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri karangan deskripsi; 

ii. Setelah memahami penjelasan guru, peserta didik dapat mendeskripsikan 

pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri karangan deskripsi; 

iii. Setelah dapat mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis, dan cirri-ciri 

karangan deskripsi, peserta didik berlatih untuk membuat karangan 

deskripsi; 

iv. Setelah dapat membuat karangan deskripsi, peserta didik mengomentari 

karangan yang dibuat temannya dengan bahasa yang santun. 

  

E. Nilai-nilai Karakter : 

5. Rasa ingin tahu dan mandiri dalam menyimak penjelasan guru; 

6. Toleransi dan komunikatif dalam memberikan reaksi verbal secara kritis 

dan terbuka terhadap materi yang dijelaskan; 

7. Kreatif dalam  menulis karangan deskripsi dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; 
8. Cermat dan teliti dalam menyusun simpulan dari informasi yang diperoleh. 

 

F. Materi Pokok Pembelajaran 

1. Pengertian, ciri-ciri serta jenis-jenis karanga deskripsi;  

2. Pola pembuatan karangan deskripsi 



 

G. Metode Pembelajaran 
a. Ceramah 

b. Diskusi 

 

H. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami pengertian, 

jenis-jenis, ciri-ciri dan 

konsep karangan 

deskripsi 

 Menyimak informasi 

yang disamapaikan secara 

lisan tentang karangan 

deskripsi 

 Memahami penggunaan 

bahasa pada karangan 

deskripsi 

 Memperhatikan proses 
penulisan karangan 

deskripsi 

 Membuat contoh karangan 
deskripsi 

 Mengomentari karangan 

yang dibuat temannya. 

 

 

I. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal (Apersepsi) 

f. Guru mengucapkan salam pembuka 

g. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada peserta didik tentang 

materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini, “siapa di antara kalian 

yang tahu tentang karangan deskripsi?” 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada peserta didik. 

 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan mengenai karangan dekripsi 

b. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru 

 

Elaborasi 

e. Peserta didik memperhatikan contoh dari jenis-jenis, ciri-ciri karangan 

deskripsi yang diberikan oleh guru 

f. Guru menugaskan peserta didik untuk mengamati buku ajar untuk 

memberikan materi tambahan selain yang dijelaskan guru. 

 

 



Konfirmasi 

e. Guru menugaskan peserta didik untuk membuat sebuah karangan 

deskripsi 

f. Guru memeriksa pekerjaan peserta didik 

g. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami mengenai karangan deskripsi 

h. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran 

pada hari ini. 

 

c. Kegiatan Akhir  

a. Guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak 

mengerjakan tugas.  

b. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam.  

 

J. Sumber Belajar 

- Pustaka rujukan:  

 Bahasa Indonesia Tataran Madia untuk SMK dan MAK Kelas XI  karya 

Yustinah dan Ahmad Iskak terbitan Erlangga 2008; 

 Bahasa Indonesia (BSE); 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 2003; 

 Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah terbitan Yrama Widya Bandung 1991; 

 Media cetak dan elektronik; 

 Lingkungan kerja sekitar Peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Penilaian 

TEKNIK DAN 

BENTUK 

v Tes  Lisan  

v Tes Tertulis   

v Observasi Kinerja/Demontrasi 

v Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, proyek, 

portofolio 

v Pengukuran Sikap 

v Penilaian Diri 

INSTRUMEN/SOAL 

 

 

A. Daftar pertanyaan lisan untuk memahami 

pengertian, jenis-jenis, dan ciri-ciri karangan 

deskripsi: 

3. Apa yang kalian ketahui tentang karangan 

deskripsi? 

4. Sebutkan jenis-jenis, dan ciri-ciri karangan 

deskripsi! 

 

B. Tes Tertulis: 

3. Pretest : Amatilah lingkungan yang ada di 

sekitar kalian, setelah itu deskripsikan apa yang 

telah kalian amati menjadi suatu karangan 

deskripsi yang utuh (tema bebas)! 

4. Posttest : Buatlah sebuah karangan deskripsi 

tengan tema “kuliner”!   

 

  



No Aspek Indikator Skor Skor 

Maks 

1  Kesesuaian 

Judul dengan 

Isi  

5. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, logis 

dan teratur 

6. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, logis 

tetapi tidak teratur 

7. Gagasan dikemukakan sesuai dengan tema, tidak 

logis dan tidak teratur  

8. Gagasan dikemukakan tidak sesuai dengan tema, 

tidak logis, dan tidak teratur.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

2  Penggunaan 

dan 

Penulisan 

Ejaan  

5. Semua bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

6. Setengah bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

7. Sepertiga bagian karangan ditulis dengan Ejaan 

yang disempurnakan 

8. Semua bagian karangan tidak ditulis dengan 

Ejaan yang disempurnakan  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

3  Pilihan 

kata/Diksi  

5. Kata digunakan dengan tepat, bervariasi, dan 

sesuai dengan konteks, baku  

6. Kata digunakan dengan tepat, bervariasi, dan 

sesuai dengan konteks, tetapi tidak baku  

7. Kata digunakan dengan tepat, tidak bervariasi dan 

tidak baku  

8. Kata digunakan tidak tepat, tidak bervariasi, dan 

tidak sesuai dengan konteks, tidak baku  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

5 

4  Struktur 

kalimat  

5. Kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, 

penekanan, kehematan dalam mempergunakan 

kata serta kevariasian dalam struktur kalimat  

6. Ada kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran 

bentuk, penekanan, kehematan dalam 

mempergunakan kata namun tidak bervariasi  

7. Kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, 

penekanan, namun tidak hemat dalam 

mempergunakan kata serta kevariasian dalam 

struktur kalimat  

8. Kesepadanan dan kesatuan, namun tidak ada 

kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan dalam 

mempergunakan kata serta kevariasian dalam 

struktur kalimat  

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

5 
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LAMPIRAN VII 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

  



DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN (XI AK 1) 

SMK WACHID HASYIM SURABAYA 
 

 

 

 

 

 

 

  Peneliti Menginstruksikan Peserta Didik Peserta Didik Mengerjakan Pretest  

          untuk Mengerjakan Pretest                       Sesuai Instruksi Peneliti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Peneliti Melakukan Treatment Berupa  Peserta Didik Mengerjakan Posttest 

     Hypnoteaching pada Peserta Didik        dengan Didampingi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peneliti Menginstruksikan Peserta Didik 

Untuk Mengumpulkan Hasil Pekerjaannya  



DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN KELAS KONTROL (XI AK 2) 

SMK WACHID HASYIM SURABAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Peneliti sedang Mengarahkan Peserta                  Peserta Didik Mengerjakan Pretest 

      Didik dalam Pelaksanaan Pretest               Sesuai Instruksi Peneliti 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peneliti sedang Memeriksa Pekerjaan          Peserta Didik Mengerrjakan Posttest 

                    Peserta Didik                                                   Sesuai Instruksi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti Menginstruksikan Kepada Peserta                    Peserta Didik Mengumpulkan 

Didik untuk Mengumpulkan Pekerjaannya           Pekerjaannya Kepada Peneliti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VIII 

HASIL KARANGAN DESKRIPSI  

KELAS EKSPERIMEN (PRETEST) 

  



  



  



  



 

  



 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IX 

HASIL KARANGAN DESKRIPSI  

KELAS EKSPERIMEN (POSTTEST)  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN X 

HASIL KARANGAN DESKRIPSI  

KELAS KONTROL (PRETEST)  

  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN XI 

HASIL KARANGAN DESKRIPSI  

KELAS KONTROL (POSTTEST) 

  



  



 

  



  



  



  



  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN XII 

TABEL INSTRUMEN KUESONER 
  



Tabel 20. Kuesioner Peserta Didik (Metode Hypnoteaching) 

 

No. Pertanyaan 
Pilihan Peserta Didik 

SS S RG TS STS 

1 
Saya beranggapan bahwa pelajaran menulis 

ini sulit untuk dilakukan 
     

2 

Ada yang menarik bagi saya di awal 

pelajaran menulis ini dengan menggunakan 

metode hypnoteaching 

     

3 

Setelah menyimak informasi pendahuluan 

(apersepsi) saya dapat memahami arah dan 

tujuan pembelajaran menulis deskripsi 

     

4 

Saya lebih senang menyelesaikan latihan-

latihan di LKS daripada menulis karangan 

deskripsi 

     

5 

Saya lebih terarah dalam menulis karangan 

deskripsi menggunakan metode 

hypnoteaching 

     

6 

Penggunaan metode hypnoteaching dapat 

membantu saya dalam menuangkan ide 

ketika menulis karangan deskripsi 

     

7 
Penerapan metode hypnoteaching memotivasi 

saya untuk aktif menulis 
     

8 

Saya lebih mudah memahami pelajaran 

dengan metode hypnoteaching daripada 

metode sebelumnya 

     

9 
Kemampuan menulis saya meningkat setelah 

menggunakan metode hypnoteaching 
     

10 

Saya berpendapat sebaiknya hypnoteaching 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

     

 

Keterangan: 

SS    = Sangat setuju diberi skor 5 

S      = Setuju diberi skor 4 

RG   = Ragu-ragu diberi skor 3 

TS    = Tidak setuju diberi skor 2 

STS  = Sangat tidak setuju diberi skor 1 



Tabel 21. Kuesioner Peserta Didik (Metode Ceramah) 

 

No. Pertanyaan 
Pilihan Peserta Didik 

SS S RG TS STS 

1 
Saya beranggapan bahwa pelajaran menulis 

ini sulit untuk dilakukan 
     

2 

Ada yang menarik bagi saya di awal 

pelajaran menulis ini dengan menggunakan 

metode ceramah 

     

3 

Setelah menyimak informasi pendahuluan 

(apersepsi) saya dapat memahami arah dan 

tujuan pembelajaran menulis deskripsi 

     

4 

Saya lebih senang menyelesaikan latihan-

latihan di LKS daripada menulis karangan 

deskripsi 

     

5 
Saya lebih terarah dalam menulis karangan 

deskripsi menggunakan metode ceramah 
     

6 

Penggunaan metode ceramah dapat 

membantu saya dalam menuangkan ide 

ketika menulis karangan deskripsi 

     

7 
Penerapan metode ceramah memotivasi saya 

untuk aktif menulis 
     

8 

Saya lebih mudah memahami pelajaran 

dengan metode ceramah daripada metode 

sebelumnya 

     

9 
Kemampuan menulis saya meningkat setelah 

menggunakan metode ceramah 
     

10 

Saya berpendapat sebaiknya ceramah 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

     

 

Keterangan: 

SS    = Sangat setuju diberi skor 5 

S      = Setuju diberi skor 4 

RG   = Ragu-ragu diberi skor 3 

TS    = Tidak setuju diberi skor 2 

STS  = Sangat tidak setuju diberi skor 1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN XIII 

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI 
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