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Soal angket ini untuk keperluan mengumpulkan data penelitian yang berjudul “Efektivitas 

Teknik Permainan Kartu Memo untuk Meningkatkan Kemampuan Mengingat Huruf 

Katakana” dan tidak berpengaruh terhadap nilai, sehingga isi sesuai dengan kemampuan. 

Nama : 

Kelas : 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Jepang? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Kurang menyukai 

2. Menurut anda apakah mempelajari huruf  katakana itu sulit? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup Sulit 

d. Tidak Sulit 

3. Apakah menggunakan teknik permainan kartu memo memudahkan anda dalam mengingat 

huruf katakana? 

a. Sangat memudahkan 

b. Memudahkan 

c. Cukup memudahkan 

d. Kurang memudahkan 

4. Sebelumnya, apakah anda sudah mengenal teknik permainan kartu memo dalam 

pembelajaran huruf katakana? 
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a. Sangat mengenal 

b. Mengenal 

c. Cukup mengenal 

d. Belum mengenal 

5. Dibandingkan dengan teknik pembelajaran lain yang pernah dilaksanakan disekolah, 

apakah teknik permainan kartu memo dapat memotivasi anda untuk lebih mengingat huruf 

katakana? 

a. Sangat termotivasi 

b. Termotivasi 

c. Cukup termotivasi 

d. Tidak termotivasi 

6. Apakah teknik permainan kartu memo efektif untuk meningkatkan kemampuan anda 

dalam mengingat huruf katakana? 

a. Sangat efektif 

b. Efektif 

c. Cukup efektif 

d. Tidak efektif 

7. Menurut anda apakah permainan kartu memo merupakan permainan kartu yang praktis 

dalam pengaplikasiannya? 

a. Sangat praktis 

b. Praktis 

c. Cukup praktis 

d. Tidak praktis 
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8. Apakah anda setuju jika teknik permainan kartu memo ini digunakan sebagai acuan 

pembelajaran dalam pengenalan huruf katakana? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Tidak setuju 

9. Menurut pendapat anda apakah teknik permainan kartu memo ini cocok jika digunakan 

untuk mengingat materi pada pembelajaran lain? 

a. Sangat cocok 

b. Cocok 

c. Kurang Cocok 

d. Tidak Cocok 

10. Apakah anda menyukai pembelajaran huruf katakana dengan menggunakan teknik 

permainan kartu memo? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 

 

 

 


