
 
 

APPENDIX  

QUESTIONNAIRE 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap tepat. Terima kasih atas 

kerja sama yang baik selama ini. 

 

1. Apakah anda senang dengan pelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat senang (30,43%) 

b. Senang (56,52%) 

c. Kurang senang (13,04%) 

d. Tidak senang (0%) 

2. Apakah anda senang dengan Grammar? 

a. Sangat senang (34,78%) 

b. Senang (52,17%) 

c. Kurang senang (13,04%) 

d. Tidak senang (0%) 

3. Menurut anda sulitkah pelajaran comparative adjective ini? 

a. Sulit (43,51%) 

b. Tidak (39,13%) 

c. Biasa (8,71%) 

d. Sangat sulit (8,71%) 

4. Bagaimana pendapat anda tentang teknik penggunaan individual picture 

dalam pelajaran comparative adjective? 

a. Menarik (79,15%) 

b. Tidak menarik (20,85%) 

5. Apakah anda menyukai individual picture yang diajarkan dalam pelajaran 

comparative adjective? 

a. Sangat suka (30,43%) 

b. Suka (56,52%)  

c. Kurang suka (13,04%) 

d. Tidak suka (0%) 

6. Apakah individual picture yang diajarkan mudah untuk dipahami? 

a. Sangat mudah (21,74%) 

b. Mudah (43,51%) 

c. Agak sulit (34,78%) 

d. Sulit (0%) 

7. Apakah kalian sering menemukan kesulitan dalam memahami individual 

picture yang diajarkan? 

a. Sangat sering (4,34%) 

b. Sering (21,74%) 



 
 

 
 

c. Agak sering (60,87%) 

d. Tidak pernah (0%) 

8. Berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk memahami individual 

picture yang diberikan? 

a. 5 menit (21,74%) 

b. 10 menit (21,74%) 

c. 15 menit (43,51%) 

d. 30 menit (13,04%) 

9. Bagaimana topic - topic yang disajikan? 

a. Sangat menarik (39,13%) 

b. Menarik (52,17%) 

c. Kurang menarik (8,71%) 

d. Tidak menarik (13,04%) 

10. Apakah topic – topic tersebut membuat teman – teman anda terlihat 

antusias? 

a. Sangat antusias (30,43%) 

b. Antusias (52,17%) 

c. Kurang antusias (13,04%) 

d. Tidak antusias (0%) 

11. Apakah anda dan teman - teman anda sering bertanya pada guru jika ada 

hal yang tidak kalian mengerti? 

a. Sangat sering (17,40%) 

b. Sering (43,51%) 

c. Agak sering (39,13%) 

d. Tidak pernah (4,34%) 

12. Apakah guru menjawab setiap pertanyaan yang anda dan teman - teman 

anda ajukan? 

a. Selalu menjawab (56,52%) 

b. Sering menjawab (21,74%) 

c. Menjawab tapi sedikit (17,40%) 

d. Tidak pernah menjawab (0%) 

13. Apakah guru anda sering membetulkan kesalahan susunan grammar anda 

dengan memberi contoh bagaimana yang benar? 

a. Sangat sering (56,52%) 

b. Sering (30,43%) 

c. Agak sering (13,04%) 

d. Tidak pernah (4,34%) 

 

 



 
 

 
 

14. Apakah menurut anda individual picture banyak membantu anda dalam 

pelajaran comparative adjective? 

a. Sangat membantu (39,13%) 

b. Cukup membantu (56,52%) 

c. Kurang membantu (4,34%) 

d. Tidak membantu (0%) 

15. Apakah anda merasa ada kemajuan/peningkatan dalam memahami 

comparative adjective setelah penerapan individual picture? 

a. Sangat banyak (39,13%) 

b. Banyak (52,17%) 

c. Kurang banyak (4,34%) 

d. Tidak ada (4,34%) 

16. Apakah menurut anda penggunaan individual picture tetap perlu 

diterapkan di kelas/pengajaran comparative adjective? 

a. Sangat perlu (56,52%) 

b. Perlu (39,13%) 

c. Kurang perlu (4,34%) 

d. Tidak perlu (0%) 

17. Apakah penggunaan gambar dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat 

bermanfaat? 

a. Ya (90%) 

b. Tidak (10%) 

18. Apakah penggunaan gambar dalam pembelajaran ini membuat Anda 

memahami materi dengan baik? 

a. Ya (85%) 

b. Tidak (15%) 

 

 

 

 


