
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini bahasa Mandarin tidak lagi menjadi bahasa yang asing di 

telinga bangsa Indonesia terutama setelah masa orde baru, karena pada saat ini 

bahasa Mandarin sudah di pelajari di sekolah-sekolah terutama di sekolah tingkat 

atas dan kejuruan. 

Bahasa Mandarin kini menjadi bahasa Internasional kedua setelah bahasa 

Inggris. Bahasa Mandarin digunakan oleh lebih dari satu milyar orang di seluruh 

dunia dan penguasaan terhadap bahasa Mandarin sering diidentikkan dengan 

makin cerahnya prospek karier seseorang terutama bagi mereka yang hendak 

terjun dalam dunia bisnis. Hal ini menunjukkan akan pentingnya mempelajari 

bahasa Mandarin. Oleh karena itu sekarang sekolah-sekolah mulai menambahkan 

bahasa Mandarin ke dalam kurikulum. 

Dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam belajar bahasa 

Mandarin,  siswa akan lebih cepat menghafal kosa kata yang diajarkan jika siswa 

hafal huruf dari kata tersebut. “Dalam kamus hanyu da 

cidian《汉语大词典》ada 54.678 huruf. Dalam kamus xinhua 

zidian《新华字典》tercatat kira-kira 11.000 huruf. Tetapi dalam kehidupan 

sehari-hari jumlah huruf yang sering dipakai sekitar 3000 huruf” (Suparto, 2006: 

iii). 
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Untuk menghafal huruf-huruf tersebut akan terasa sulit jika tidak dibantu 

dengan trik-trik. Salah satu caranya dengan menggunakan gambar. Karena tulisan 

Mandarin mempunyai tingkat kerumitan tersendiri dibandingkan tulisan bahasa 

lain, sehingga siswa merasa kesulitan dalam menulis huruf Mandarin.  

Huruf Mandarin berawal dari gambar-gambar dari era primitif yang 

selanjutnya disederhanakan menjadi beberapa guratan saja. 

Dengan menggunakan gambar, pastinya siswa akan mudah tertarik untuk 

menulis huruf Mandarin. Karena siswa akan beranggapan menulis huruf Mandarin 

sama halnya dengan menggambar. 

Penulis dalam mengajar bahasa Mandarin khususnya bahasa Mandarin 

menulis menggunakan media gambar untuk mempermudah siswa dalam menulis 

huruf Mandarin，sehingga mempercepat penghafalan kosakata dalam bahasa 

Mandarin. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Sejauh mana penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis huruf Mandarin? 

2. Apa saja kelemahan penggunaan media gambar dalam pembelajaran penulisan 

huruf Mandarin dan bagaimana cara mengatasinya? 
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C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mengetahui keefektivan media gambar dalam pembelajaran menulis huruf 

Mandarin. 

2. Mendeskripsikan kelemahan media gambar serta cara mengatasinya.  

 

D. Manfaat 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya tentang penggunaan gambar untuk 

mempermudah dalam penulisan huruf  Mandarin. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa: 

Dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam menulis huruf Mandarin 

b. Bagi guru : 

 Dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi guru lain untuk 

menerapkan strategi penggunaan gambar dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah : 
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Memberikan ide pada sekolah dalam menetapkan sistem pembelajaran 

menulis huruf Mandarin yang menarik dan tidak membosankan melalui 

gambar. 
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