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ABSTRAK
Sinta Dewi Listiani. C9609019. 2012. Penggunaan Media Pablo sebagai
Upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata dan Penulisan Hanzi pada Pembelajaran
Bahasa Mandarin di SMA Negeri 6 Surakarta. Program Diploma III Bahasa China,
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.
Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi permasalahan pembelajaran bahasa
Mandarin di SMA Negeri 6 Surakarta yang dirasakan sulit. Oleh karena itu, penulis
mencoba memanfaatkan media Pablo dalam pembelajaran bahasa Mandarin khususnya
penguasaan kosakata dan penulisan Hanzi. Berdasarkan fakta di atas maka dapat
dirumuskan a) Bagaimanakah penggunaan media Pablo dapat meningkatkan
penguasaan pembelajaran bahasa Mandarin? b) Apa sajakah hambatan yang dihadapi
dalam penggunaan media Pablo dan bagaimanakah upaya penanganannya?
Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini
menggunakan teknik a) Studi Dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan
menggunakan data-data dokumen yang berkaitan dengan penulisan Laporan Tugas
Akhir, b) Observasi, adalah teknik penyusunan data dengan mengamati kondisi Kelas
XI Bahasa 2 di SMA Negeri 6 Surakarta, c) Studi Pustaka, merupakan proses perolehan
data dengan cara mengkaji dan mengutip buku yang berkaitan langsung dengan tema,
serta dengan cara browshing langsung di internet untuk melengkapi data.
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan media
Pablo dapat dijadikan sarana peningkatan penguasaan kosakata dan penulisan Hanzi
bahasa Mandarin. Hal ini dapat diketahui bahwa media Pablo mempermudah siswa
dalam belajar menulis Hanzi dengan baik dan benar sekaligus dapat menambah
penguasaan kosakata. Media Pablo sendiri berwujud aplikasi/software yang dapat
diinstall di laptop/komputer yang aplikasinya mudah dimengerti dan mudah digunakan.
Dalam pembelajaran menulis Hanzi di SMA Negeri 6 Surakarta penggunaan media
Pablo sangat membantu siswa dalam belajar bahasa Mandarin. Hal ini dapat diketahui
dalam hasil tes sebelum menggunakan media Pablo nilai rata-rata 4,8 dan setelah
menggunakan media Pablo nilai rata-rata 7,3. Adapun hambatan yang dialami dalam
pengguanaan media Pablo seperti, tidak tersedianya IT di dalam kelas, waktu pelajaran
yang singkat, dan pelafalan serta penulisan Hanzi yang kurang tepat.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
penggunaan media Pablo dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Mandarin
dan penulisan Hanzi di Kelas XI Bahasa 2 SMA Negeri 6 Surakarta.
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提要

用媒体教学法让学生能更好地掌握汉语。
教学法对教学的效果影响很大， 其中是学习的成绩和教材。因
此，教师必须想法子提高教学效果。
这篇文章是讲述如何使用的 pablo 软件媒体让学生掌握好汉语词
汇和写汉字笔顺。
结果表明， 便用的 pablo 软件媒体能让学生更好的掌握汉语词
汇和汉字笔顺。这期间他们学习成绩进步 63%。 这说明使用 pablo 软
件媒体能提高学生掌握的汉语词汇和写好汉字。
不过， 在教学的过程中， 也会碰到一些困难，比如教室没有投
映机，课时有限等等。
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MOTTO
“Orang terhebat adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri”
(Inge Santoso)
“ Wohl begonnen ist halb gewonnen ” {Persiapan terbaik adalah setengah
keberhasilan}
(Copral Draco)
“Ikatlah Ilmu dengan Menuliskannya”
(Ali bin Abi Thalib r.a)
“Belajar terus tanpa pernah mempraktikkannya akan menimbulkan
kebimbangan. Namun berbuat terus tanpa mau belajar akan menjadi
berbahaya”
(Kong Fu Zi)
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era globalisai ini, bahasa adalah alat komunikasi terpenting, tak ada
satu orangpun dan tak ada satupun bangsa yang mampu tidak menggunakan
bahasa dalam kehidupannya. Kebutuhan manusia untuk berkomunikasi tidak
hanya cukup bersosialisasi dengan sekelompok manusia yang sama bahasa, tetapi
juga harus bersosialisasi dengan sekelompok manusia yang mempunyai latar
belakang bahasa yang berbeda. Menurut Sylvie Tanaga (2008: 1), pesatnya
perekonomian China ditambah dengan besarnya jumlah penduduk yang mencapai
lebih dari 1,3 miliar jiwa membuat berbagai industri raksasa dunia berlombalomba membenamkan investasinya di sana. Oleh karena itu, prasyarat penting
yang harus dipenuhi oleh seorang investor guna membangun sebuah kepercayaan
publik adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Bahasa
Mandarin kini telah menjadi bahasa Internasional kedua setelah bahasa Inggris.
Bahasa Mandarin digunakan oleh lebih dari 1 milyar orang di seluruh dunia dan
penguasaan terhadap bahasa Mandarin sering diidentikkan dengan makin
cerahnya prospek karir seseorang terutama bagi mereka yang hendak terjun di
dunia bisnis.
Tidak hanya bagi AS dan negara-negara Eropa, bahasa Mandarin juga
menjadi perhatian yang semakin mendalam bagi negara-negara Asia sendiri
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terutama terkait hubungan China dengan negara-negara anggota ASEAN yang
semakin erat dalam bidang ekonomi, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, dan
lain-lain. Di Indonesia sendiri, perlahan tapi pasti jumlah peminat untuk
mempelajari bahasa Mandarin pun meningkat. Kini belajar bahasa Mandarin
menjadi tren baru di kota-kota besar di Indonesia selepas tumbangnya Orde Baru.
Penguasaan bahasa Mandarin bukan sekedar euforia orang Tionghoa, tetapi
menjadi salah satu sarana memperkaya kemampuan intelektual terutama
menyikapi perkembangan pesat ekonomi Tiongkok dan globalisasi. Kini terdapat
sekitar 3.000 mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di China di mana
90% di antaranya mempelajari bahasa Mandarin. Dari segi kuantitas, Indonesia
berada di urutan kelima negara yang memiliki siswa terbanyak di China. Empat
negara di atasnya adalah Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan AS. Kemampuan
bahasa asing dijadikan sebagai persiapan demi meningkatkan kompetensi saat
memasuki dunia kerja (Sylvie Tanaga, 2008: 2).
Kesadaran akan pentingnya bahasa Mandarin ini pulalah yang mendorong
beberapa institusi pendidikan mulai memasukkan bahasa Mandarin dalam
kurikulumnya. Di Indonesia khususnya Surakarta telah berkembang lembagalembaga pendidikan bahasa asing, dalam hal ini pendidikan bahasa Mandarin.
Meskipun tergolong sulit, bahasa Mandarin tidak pernah sepi peminat karena
bagaimanapun juga, bahasa Mandarin menunjukkan perannya yang semakin
penting dalam kancah Internasional. Siapapun yang menguasai bahasa Mandarin,
maka peluang baginya akan semakin terbuka lebar apalagi di era pasar bebas
commit to program
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di sekolah-sekolah, mulai dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA sampai
Perguruan Tinggi semua mendapat pelajaran bahasa Mandarin. Misalnya, SD
Pangudi Luhur, SD Marsudirini, Sekolah tiga bahasa Bina Widya (TK, SD, SMP),
SD Pelita Nusantara, SD Negeri 03 Jaten, SD Tarakanita, SMP Kalam Kudus,
Sekolah Ursulin, SD Tripusaka, SMA Negeri 3 Surakarta, SMA Negeri 4
Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, SMA Negeri 1 Kartasura, SMK Negeri 1
Surakarta, Universitas Sebelas Maret, dan lain-lain.
Proses belajar mengajar bahasa Mandarin di SMA Negeri 6 Surakarta
selama ini berjalan dengan baik dan lancar, serta menggunakan media
pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru
(pengajar) diharapkan dapat menggunakan alat atau bahan pendukung proses
proses pembelajaran, dari alat yang sederhana sampai alat yang canggih (sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan jaman). Bahkan mungkin lebih dari itu, guru
diharapkan

mampu

mengembangkan

keterampilan

membuat

media

pembelajarannya sendiri. Oleh karena itu, guru (pengajar) harus memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, yang
meliputi (Hamalik, 1994): (i) media sebagai alat komunikasi agar lebih
mengefektifkan proses belajar mengajar; (ii) fungsi media dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan; (iii) hubungan antara metode mengajar dengan media yang
digunakan; (iv) nilai atau manfaat media dalam pengajaran; (v) pemilihan dan
penggunaan media pembelajaran; (vi) berbagai jenis alat dan tektik media
pembelajaran; dan (vii) usaha inovasi dalam pengadaan media pembelajaran.
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Efektivitas proses belajar mengajar (pembelajaran) sangat dipengaruhi
oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling
berkaitan, dimana pemilihan metode tertentu akan berpengaruh terhadap jenis
media yang digunakan. Dalam arti bahwa harus ada kesesuaian di antara
keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Selain itu ada hal-hal lain yang
juga perlu diperhatikan dalam pemilihan media, seperti: konteks pembelajaran,
karakteristik pebelajar, dan tugas atau respon yang diharapkan dari pebelajar
(Arsyad, 2002).
Dalam mempelajari sesuatu hendaknya kita mengetahui dasar-dasarnya
terlebih dahulu, begitu juga dalam belajar bahasa Mandarin diperlukan
penguasaan dasar-dasarnya terlebih dahulu agar lebih mudah menerima dan
menyerap objek yang dipelajari lebih lanjut. Selain itu yang harus dipelajari yaitu
mengenai penulisan huruf Han (Hanzi) dan tata bahasanya. Keterampilan
berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu :
Dalam pembelajaran bahasa Mandarin itu terdapat 4 komponen dalam
yang wajib diberikan kepada siswa SMA Negeri 6 Surakarta sebagai Standar
Kompetensi yang harus dicapai yaitu :
1. Mendengarkan
Mengidentifikasi bunyi hanyu pinyin dan memahami makna dalam
wacana lisan berbentuk paparan dan dialog sederhana tentang identitas
diri, kehidupan bermasyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan seharicommit
to user
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2. Berbicara/ Pelafalan
Mengungkapkan makna secara lisan dengan lafal hanyu pinyin dalam
wacana berbentuk paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri,
kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari,
hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan. Pelafalan mengacu pada
cara kata atau bahasa yang diucapkan atau cara dimana seseorang
mengucapkan

sepatah

katapun.

Jika

seseorang

dikatan

telah

mengucapkan kata dengan benar maka dia sudah memahami
pengucapan atau pelafalan dengan tepat dan melafalkan bunyi
konsonan dan vokal yang benar.
3. Membaca
Membaca nyaring dan memahami makna dalam wacana tertulis
dengan lafal/ejaan hanyu pinyin dan hanzi berbentuk paparan dan
dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan di Satuan
pendidikan

nonformal

penyelenggara

pendidikan

kesetaraan,

kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan
umum, dan pekerjaan.
4. Menulis
Mengungkapkan makna secara tertulis dengan ejaan hanzi dalam
wacana berbentuk paparan dan dialog sederhana tentang identitas diri,
kehidupan di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan
commit to user
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kesetaraan, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata,
layanan umum, dan pekerjaan.
Terkadang banyak orang berfikir bahwa menulis merupakan hal yang tidak
begitu penting, karena berada diurutan paling terakhir. Namun tidak bagi penulis,
meskipun menulis berada dalam urutan terakhir, menulis merupakan hal
terpenting dalam setiap bahasa. Saat kita salah dalam mengucapkan kata ataupun
kalimat dalam bahasa Mandarin (berlaku untuk semua bahasa), kita dapat
menuliskannya. Namun, jika kita hanya mengandalkan berbicara saja tanpa
mempelajari cara menulis Hanzi dengan baik dan benar, jelas itu akan
mempersulit kita dalam mengenal Hanzi. Tidak hanya dapat mengenal Hanzi,
dengan menulis kita juga dapat menambah kosakata bahasa Mandarin.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis mengangkat tema
Laporan Tugas Akhir:

“Penggunaan Media PABLO sebagai Upaya

Peningkatan Penguasaan Kosakata dan Penulisan Hanzi pada Pembelajaran
Bahasa Mandarin di SMA Negeri 6 Surakarta.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah

penggunaan

media

Pablo

dapat

meningkatkan

penguasaan pembelajaran bahasa Mandarin?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam penggunaan media Pablo
dan bagaimanakah upaya
penanganannya?
commit
to user
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C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir
Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan media Pablo dapat
meningkatkan penguasaan pembelajaran bahasa Mandarin siswa Kelas
XI Bahasa SMA Negeri 6 Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam
penggunaan media Pablo dan bagaimanakah upaya penanganannya.

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir
Adapun manfaat dari dilaksanakan penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoretik.
Maka hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan

akademi

tentang

pembelajaran

bahasa

Mandarin

khususnya penguasaan kosakata dan penulisan Hanzi dengan
menggunakan media Pablo.
2. Manfaat Praktis.
Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang dapat dijadikan sebagai
acuan pengambilan kebijakan.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas
Akhir sebagai berikut:
1. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan
data-data dokumen yang berkaitan dengan penulisan Laporan Tugas
Akhir. Adapun dokumen yang dijadikan dalam penyusunan Laporan
Tugas Akhir ini sebagai berikut:
a) Arsip, diperoleh dari perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta.
b) Catatan

tentang bahasa

Mandarin

meliputi,

Hanyu-Pinyin,

Shengdiao (nada suara), Kosakata dan Hanzi.
2. Obervasi
Teknik penyusunan data dengan mengamati kondisi Kelas XI Bahasa
SMA Negeri 6 Surakarta.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan proses perolehan data dengan cara mengkaji
dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema
Laporan Tugas Akhir, serta dengan cara browshing langsung di
internet untuk melengkapi data.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Istilah ―pembelajaran‖ sama dengan ―instruction‖ atau ―pengajaran‖.
Pengajaran mempunyai arti: 1. Cara (perbuatan) menagajar atau mengajarkan
(Purwadarminta, 1976, hal 22). Bila pengajaran dapat diartikan sebagai perbuatan
mengajar tentunya ada yang mengajar (guru) dan ada yang diajar (siswa). Dengan
demikian pengajaran dapat diartikan sama dengan perbuatan belajar mengajar.
Kegiatan belajar mengajar merupakan satu kesatuan dari dua kegiatan
yang searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang primer dalam kegiatan belajar
mengajar tersebut, sedangkan kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder
yang dimaksudkan untuk dapat terjadinya kegiatan belajar yang optimal.
Dengan demikian dapat

diketahui

bahwa kegiatan pembelajaran

merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen:
a. Siswa
Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi
pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
b. Guru
Seorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran
lainnya

yang memungkinkan berlangsungnya
commit to user
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c. Tujuan
Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik,
efektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran.
d. Isi Pelajaran
Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan
untuk mencapai tujuan.
e. Metode
Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk
mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan.
f. Media
Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk
menyajikan informasi kepada siswa agar mencapai tujuan.
g. Evaluasi
Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.

Menurut Eggen dan Kauchack (1998) menjelaskan bahwa ada enam ciri
pembelajaran yang efektif , yaitu :
(1) siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya dengan
mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan
dan

perbedaan-perbedaan

serta

membentuk

konsep

generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan,
commit to user
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(2) guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi
dalam pelajaran,
(3) aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian,
(4) guru secara aktif terlibat langsung dalam pemberian arahan dan
tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi,
(5) orientasi

pembelajaran

penguasaan

isi

pelajaran

dan

pengembangan keterampilan berpikir, serta
(6) guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan
tujuan dan gaya mengajar guru.

B. Media Pablo
1. Pengertian Media
Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari
‖Medium‖ yang secara harfiah berarti ―Perantara‖ atau ―Pengantar‖ yaitu
perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli
memberikan definisi tentang media. Menurut Romiszowski, media adalah
pembawa pesan yang berasal dari suatu pesan (yang dapat brupa orang atu benda)
kepada penerima pesan.
Sedangkan Purnamawati dan Eldarni (2001:4) media adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa
sedemikian rupa sehingga terjadi suatu proses belajar.
commit to user
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Media adalah sesuatu yang terletak di tengah-tengah, jadi suatu
perantara (Bretz, 1971). Bretz menghubungkan semua pihak yang membutuhkan
terjadinya suatu hubungan, dan membedakan antara media komunikasi dan alat
bantu komunikasi. Rudy Bretz, mengklarifikasikan media berdasarkan unsur
pokoknya yaitu suara, visual (berupa gambar, garis, dan simbol), dan gerak. Di
samping itu, Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) dan media
rekam

(recording).

Dengan

demikian,

media

menurt

taksonomi

Bretz

dikelompokkan menjadi 8 kategori: 1) media audio visual gerak, 2) media audio
visual diam, 3) media audio semi gerak, 4) media visual gerak, 5) media visual
diam, 6) media semi gerak, 7) media audio, 8) media cetak.
Pengelompokkan menurut tingkat kerumitan perangkat media,
khususnya media audio-visual, dilakukan oleh C.J Duncan, dengan menyusun
suatu hirarki. Dari hirarki yang digambarkan oleh Duncan dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat hirarki suatu media, semakin rendah
satuan biaya dan semakin khusus sifat penggunaannya. Namun demikuan,
kemudahan dan keluwesan penggunaannya semakin bertambah. Begitu juga
sebaliknya, jika suatu media berada pada hirarki paling rendah.
Beberapa ahli yang lain seperti gagne, Briggs, edling, dan Allen,
membuat taksonomi media dengan pertimbangan yang lebih berfokus pada proses
dan interaksi dalam belajar, ketimbang sifat medianya sendiri. Gagne misalnya,
mengelompokkan

media

berdasarkan

tingkatan

hirarki

belajar

yang

dikembangkannya. Menurutnya, ada 7 macam kelompok media seperti: benda
untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar
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gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Briggs mengklasifikasikan media menjadi
13 jenis berdasarkan kesesuaian rangsangan yang ditimbulkan media dengan
karakteristik siswa. Ketiga belas jenis media tersebut adalah: objek atau benda
nyata, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran
terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film (16 mm), film
rangkai, televisi, dan gambar (grafis).
2. Macam-macam Media
a.

Media Visual
Media visual atau media pandang dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Media visual yang tidak diproyeksikan
Merupakan media yang sederhana, tidak membutuhkan layar dan
proyeksi untuk memproyeksikan perangkat lunak. Media ini tidak
tembus cahaya. Termasuk dalam jenis ini antara lain: gambar mati,
ilustrasi, karukatur, poster, bagan, diagram, dan sebagainya.
2) Media visual yang diproyeksikan
Media yang bias diproyeksikan pada layar, Media ini terdiri dari dua
unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu perangkat keras dan lunak.
Termasuk jenis ini antara lain: OHP, slide projector, filmstip, opaque
projector.

commit to user
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b.

Media Audio
Merupakan suatu media untuk penyampaian pesan dari pengirim ke
penerima pesan melalui indera pendengaran. Karena media audio
berkaitan dengan indera pendengaran, maka pesan yang akan
disampaikan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun
nonverbal. Yang termasuk dalam media ini yaitu audio kaset, radio,
laboratorium bahasa.

c.

Media Audio Visual
Media

audio

visual

adalah

seperangkat

alat

yang

dapat

memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Yang termasuk
media ini yaitu televise, video VCD, Sound slide.

Secara umum kegunaan media dalam proses pembelajaran, adlah sebagai
berikut:

(1) Memperjelas sajian pesan dan tidak terlalu vebalistis dalam bentuk katakata dan lisan belaka
(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
(3) Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat
menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi langsung antara
pembelajar dapat belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya.
(4) Dengan sifat unik pada masing-masing pembelajar ditambah dengan
lingkungan serta pengalaman yang berbeda antara pembelajar dengan
commit to user
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pengajar, maka pengajar akan mengalami kesulitan bilamana semuanya itu
harus ditangani sendiri. (Sadiman 1996 : 16-17)
Secara umum manfaat media pembelajaran menurut Harjanto (1997 : 245)
adalah:
(1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis (tahu katakatanya, tetapi tidak tahu maksudnya).
(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
(3) Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat
diatasi sikap pasif siswa.
Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah.
3. Pablo
Pablo adalah media pembelajaran dalam bentuk aplikasi (software).
Pablo dirancang khusus untuk belajar menulis Hanzi dengan baik dan benar serta
menambah kosakata. Pablo memiliki banyak fungsi komponen yang dapat
membantu para siswa dalam belajar bahasa Mandarin.
a. Kelebihan media Pablo yaitu:
(1) Efektif dan Efisien
Tidak membutuhkan koneksi lewat internet, karena aplikasi Pablo
hanya sekali penginstalan dan tidak perlu diupdate. Dengan
aplikasi Pablo kita dapat mengisi waktu luang.
(2) Praktis
Mudah dibawa kemana saja, saat di perpustakaan, di taman, di
rumah makan, di kampus, dan di kantor.
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(3) Mudah digunakan
Pablo merupakan aplikasi yang tidak rumit dalam penggunaannya.
Dilengkapi dengan panduan yang mudah dimengerti.
(4) Cepat
Kita dapat lebih cepat mencari kosakata baru dengan menggunakan
aplikasi Pablo dibanding mencari menggunakan kamus.
(5) Menyenangkan
Aplikasi Pablo memberikan fitur yang unik, di dalamnya terdapat
berbagai kosakata yang belum kita ketahui sebelumnya dan belum ada
di kamus-kamus bahasa Mandarin. Misalnya di dalam aplikasi Pablo
terdapat kosakata nama-nama negara, nama-nama dinasti, nama-nama
tempat atau obyek wisata di dunia, dan juga kita dapat menambah
pengetahuan kita dalam berbahasa Inggris, karena semua kata yang ada
di dalam aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris.

C. Bahasa Mandarin
1. Pengertian Bahasa Mandarin
Dalam pengertian yang sempit, Mandarin berarti Putonghua 普通话
dan Guoyu 國語 yang merupakan dua bahasa standar yang hampir sama yang
didasarkan pada bahasa lisan Beifanghua. Putonghua adalah bahasa resmi Cina
dan Guoyu adalah bahasa resmi Taiwan. Putonghua - yang biasanya malah
dipanggil Huayu - juga adalah salah
satu dari
empat bahasa resmi Singapura.
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Dalam pengertian yang luas, Mandarin berarti Beifanghua (secara
harafiah berarti "bahasa percakapan Utara"), yang merupakan sebuah kategori
yang luas yang mencakup beragam jenis dialek percakapan yang digunakan
sebagai bahasa lokal di sebagian besar bagian utara dan barat daya Cina, dan
menjadi dasar bagi Putonghua dan Guoyu. Beifanghua mempunyai lebih banyak
penutur daripada bahasa apapun yang lainnya dan terdiri dari banyak jenis
termasuk versi-versi yang sama sekali tidak dapat dimengerti. Seperti ragamragam bahasa Cina lainnya, ada banyak orang yang berpendapat bahwa bahasa
Mandarin itu merupakan semacam dialek, bukan bahasa.
Dari mana asal kata mandarin ? Kata itu berasal dari bahasa Portugis
mandarim yang dipinjam dari bahasa Melayu mantri yang juga menyerapnya dari
bahasa Sanskerta mantrin yang berarti ―penasehat‖. Kata mandarin digunakan
oleh orang Barat untuk menyebut para birokrat pemerintah. Bahasa para birokrat
itu disebut 官话 Guānhuà. 官话 Guānhuà inilah yang diterjemahkan oleh orang
Barat menjadi Mandarin. Kata ini lazim digunakan di dunia internasional selama
ratusan tahun, termasuk Indonesia. Yang dimaksud dengan bahasa Mandarin pada
awalnya adalah bahasa yang dipakai oleh para pejabat.
Ada beberapa istilah yang mengacu kepada bahasa mandarin，
misalnya bahasa Cina atau bahasa Tionghoa. Istilah bahasa Tionghoa tidak
digunakan mengingat kata tionghoa bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan
dalam bahasa asing, yakni berasal dari bahasa Min闽 atau bahasa Hokkian—salah
commit to user
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kediaman suku Hua Xia 华夏 yang merupakan cikal bakal suku Han Zu 汉族.
Karena suku Hua Xia beranggapan daerah meraka berada di tengah dan dikelilingi
oleh suku-suku lain, maka timbullah kata tionghoa/zhonghua 中华. Kata itu
berarti ‗daerah pemukiman suku Hua yang berada di tengah-tengah daerah
pemukiman suku-suku lainnya.‘
Dengan daerah berkembangnya suku Hua Xia 华夏 menjadi suku
Han—pada

dinasti

Han—yang

kemudian

membentuk

negara,

maka

tionghoa/zhonghua berkembang menjadi tiongkok/zhongguo yang berarti ‗negara
tengah‘. Kedua istilah di atas sebenarnya mengacu kepada nama negara, yakni
negara Tiongkok/Tionghoa (dalam bahasa Hokkian) atau Zhongguo/Zhonghua
(dalam bahasa Mandarin). Negara Zhōnghuá

Rénmín

Gònghéguó

中华人民共和国 menghendaki nama Republik Rakyat Tiongkok (RRT)—bukan
Republik Rakyat China (RRC) sebagai nama resminya dalam bahasa Indonesia.
Atas dasar kesamaan bahwa bahasa nasional negara Indonesia adalah
Bahasa Indonesia, dikalangan keturunan Cina di Indonesia timbul pendapat bahwa
bahasa negara RRT adalah Bahasa Tionghoa—bukan Bahasa Tiongkok. Padahal
apa yang dimaksud Bahasa Tiongkok sebenarnya adalah bahasa orang Tionghoa.
Penduduk RRT terdiri dari 56 suku dengan puluhan bahasa. Jadi, bahasa mana
yang dimaksud dengan bahasa Tionghoa : bahasa suku Han atau bahasa suku-suku
minoritas ? Bila yang dimaksud bahasa suku han, bahasa yang mana ? Bukankah
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bahasa suku Han terdiri dari 7 jenis bahasa daerah, anatara lain bahasa Hokkian,
Hakka, Shanghai, Kanton, Xiang, Gan, dan Bahasa Utara (Mandarin).
Di atas diutarakan bahwa negara Zhōnghuá Rénmín

Gònghéguó

中华人民共和国 menghendaki nama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau
Republik Rakyat China (RRC) sebagai nama resmi negara itu dalam bahasa
Indonesia. Dengan demikian, segala hal yang mengacu kepada negara tersebut
akan digunakan kata RRT. Tetapi terhadap hal yang tidak mengacu kepada negara
tersebut, akan digunakan kata cina dengan alasan etimologis seperti yang
diuraikan berikut ini.
Kong Yuanzhi (200:300) mengutip arti kata cina dari kitab Fānyì
zhī

Míngyǐjí 翻译名以及 ―Kumpulan Terjemahan Nama-nama‖sebagai berikut ―支

nà

cǐ yúnwénwùguó jí zànměi cǐ fāngshì yī guānwénwùzhī dì yě

那，此 云 文 物 国 即 赞 美 此 方 是 衣 冠 文 物 之 地也‖dengan

terjemahan

berbunyi ―Cina, kata ini digunakan untuk menanamkan negara yang berbudaya.
Kata ini digunakan untuk memuji daerah itu sebagai daerah yang berbudaya ‖.
Makna sebuah kata dapat mengalami pembaikan (ameliorasi) atau pemburukan
(peyorasi). Ternyata, perubahan makna ini terjadi pada kata cina. Peyorasi
terhadap kata cina diuraikan Kong Yuanzi (2000 :300-302).
Dari mana asal mula kata cina, dan dari bahasa apa? Secara etimologis
kata cina yang ditulis ke dalam karakter Han menjadi 支那 berasal dari bahasa
Sanskerta china. Menurut kamus
Oxford
(1977:398) kata china dari Asia
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menyebar ke Eropa dengan mengalami penyesuaian fonolofis. Marco Polo
menyebutnya chin, Barbosa (1516) dan Gracia de Orta (1563) menyebutnya
china. Istilah china inilah yang biserap orang Inggris untuk menamakan negara
Tiongkok, dan chinese untuk menyebut orangnya. Sesampainya di Belanda kata
itu menjadi china dan chinees, di Jerman menjadi china dan chinesisch, di
Perancis menjadi chine dan chinois. Di Indonesia kata china menjadi cina, dalam
bahasa Jawa ngoko cino dnegan bentuk halus cinten, dalam bahasa Melayu
Palembang menjadi cino. Begitu akrabnya kata cina itu dalam masyarakat
Indonesia sampai-sampai pemakaiannya tambah ke kosakata, makanan, sayuran,
pemukiman seperti petai cin, bidara cina, pacar cina, pecinan, tahu cina, tinta
cina, dan pondok cina.
Di samping itu, dalam Zhōngguó Bǎikē Dà Cídiǎn 中国百科大词典
―Kamus Besar Cina‖ (1990) dan Cì Yuán 次源 ―Asal Usul Kata‖(1992) sama
sekali tidak diutarakan adanya makna negatif kata zhīnà 支那. Dikatakan bahwa
zhīnà 支那berasal dari bahasa Sanskerta, berarti ―daerah pinggiran‖. Pada
awalnya kata itu digunakan untuk menyebut nam suku-suku di utara pegunungan
Himalaya. Kemudian kata itu digunakan untuk menyebut negara Cina.
a. Penutur Bahasa Mandarin
Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa pada tahun 1997
penduduk RRT berjumlah 1,28 milyar lebih. Dari jumlah tersebut
penduduk RRT dapat dibagi atas golongan mayoritas (94%) merupakan
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suku Han (汉 Hàn )， dan golongan minoritas (6%) terdiri dari 55 suku,
antara lain Hui (回 Huí), Mancu (满 Mǎn), Miao (苗 Miáo), Mongol (蒙古
Měnggǔ),Tu (土 Tǔ), Uighur (维吾尔 Wéiwúěr), Wa (佤 Wǎ), Zhang (藏
Záng).
Jumlah penutur bahasa Han (汉语 Hànyǔ) meliputi 95% dari
seluruh penduduk RRT, sisanya (5%) adalah penutur bahasa non-Han atau
bahasa-bahasa suku minoritas. 95% (977 juta) dari penutur bahasa Han itu
67% (662 juta) adalah penutur Bahasa Utara (termasuk Bahasa Mandarin),
sedangkan sisanya 28% (315 juta) adalah penutur bahasa daerah lainnya.
b. Silsilah Bahasa Mandarin
Bahasa Han termasuk keluarga besar bahasa Sino-Tibet (汉 藏 语
系 Hàn Zàng Yǔxì). Keluarga bahasa Sino-Tibet ini terdiri dari 4 rumpun
bahasa (语族 yǔzú) :
1.

Bahasa Tibet Burma

2.

Bahasa Karen

3.

Bahasa Miao Yao

4.

Bahasa Han Tai

Rumpun bahasa Hai Tai terdiri dari 10 cabang (语支 yǔzhī), antara
commit to user
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Bahasa Han terdiri dari 7 Bahasa Daerah :
1. Bahasa Utara (北方 Běifāng), daerah pemakaiannya mencakup
area dari 南京 Nánjīng di provinsi 江苏 Jiāngsū sampai ke
Urumqi di daerah otonomi 新疆 Xīnjiāng, dari 昆明 Kūnmíng
di provinsi 云南 Yúnnán sampai ke 哈尔滨 Hā'ěrbīn di
provinsi 黑龙江 Hēilóngjiāng.

2. Bahasa Wu (吴 Wú), dikenal sebagai bahasa Shanghai, daerah
pemakaiannya di 浙江 Zhèjiāng.
3. Bahasa Xiang (湘 Xiāng), daerah pemakaiannya di

湖南

Húnán.
4. Bahasa Hakka (客家 Kèjiā), daerah pemakaiannya di timur dan
tengah provinsi 广东 Guǎngdōng, barat provinsi 福建 Fújiàn,
dan selatan 江西 Jiāngxī.
5. Bahasa Gan (赣 Gàn), daerah pemakaiannya di 江西 Jiāngxī.
6. Bahasa Min (闽 Mǐn), dikenal sebagai bahasa Hokkian, daerah
user dan 台湾 Táiwān.
pemakaiannya commit
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7. Bahasa Yue (粤 Yuè), dikenal sebagai bahasa Kanton, daerah
pemakaiannya di 广东 Guǎngdōng dan 香港 Xiānggǎng.
Ketujuh bahasa daerah itu dikategorikan sebagai ―bahasa‖bukan
―dialek‖ karena tidak ada saling pengertian antara penutur bahasabahasa itu, sekalipun ketujuhnya menggunakan sistem aksara yang
sama, yaitu Aksara Han (汉文字 Hàn Wénzì) dengan karakter Han

(汉子 Hànzi) sebagai unsur grafemnya.
D. Hanyu-Pinyin
1. Pembelajaran Hanyu-Pinyin
Selain

wujud

tulis

berupa

karakter,

bahasa

Mandarin

juga

menggunakan huruf Latin untuk mentranskripsikan karakter Han ke dalam huruf
Latin. Sistem penulisan berupa huruf Latin ini dikenal sebagai Hànyǔ Pīnyīn
汉语拼音atau Ejaan Hanyu.
Hànyǔ Pīnyīn ( 汉语拼音, arti harafiah: ―bunyi bersama bahasa‖) atau
sering disingkat Pīnyīn (拼音, arti harafiah: ―bunyi bersama‖) dalam bahasa China
adalah sistem romanisasi (notasi fonetis dan alih aksara ke aksara Latin) untuk
bahasa China yang digunakan di Republik Rakyat China, Taiwan, Malaysia, dan
Singapura.
Pinyin disetujui penggunaannya pada tahun 1958 dan selanjutnya
commit to user
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sistem alih aksara lama seperti Wade-Gile (1859; dimodifikasi pada 1912) dan
Bopomofo.
Sejak saat itu, Hanyu Pinyin telah diterima sebagai sistem alih aksara
utama untuk bahasa China di dunia. Pada tahun 1979, Organisasi Internasional
untuk Standardisasi (ISO) mengadopsi Hanyu Pinyin sebagai romanisasi untuk
bahasa China. Sistem ini diadopsi sebagai standar resmi di Taiwan pada Tahun
2009 yang umumnya sebagai Sistem Fonetis Baru.
Tabel: 2.1
Fonetik Pinyin
A

B

C

D

[a]

[p]

[j]

[t]

我
[e]

H

I

J

K

[h]

[i]

[c]

O

P

[o]

E

F

G

[f]

[k]

L

M

N

[g]

[l]

[m]

[n]

Q

R

S

T

U

[b]

[j]

[r]

[s]

[d]

[u]

V

W

X

Y

Z

[v]

[w]

[s]

[i]

[c]

w
ǒ

Ketera
ngan:
*Huru
f kapital =
bahasa
latin
*Huru
f kecil =
pengucap
an dalam

bahasa mandarin
 声母 Shēngmǔ (Huruf Konsonan)
b

p

m f d t n l g k h

 韵母 Yùnmǔ (Huruf Vokal)
a o e i u ü ai ei ao ou
Sumber: Hermina, Sutami. 2006. Kamus Dasar Mandarin-Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Contoh :
shēngdiào

Huruf Hanzi
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shēngmǔ

声 母

yùnmǔ

韵母

2. Pembelajaran Shengdiao (nada suara)
Bahasa Mandarin merupakan bahasa berton atau bernada. Jumlah ton
dasar ada 4 ditambah ton netral atau ton ringan. Setiap ton mempunyai tinggi nada
tertentu, dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar: 2.1
Nada Suara
5

5

4

4

3

3

2

2

第三声 214 ： ǎ

1

1

第四声 51 ：

第一声 55 ：

ā ī ū

第二声 35 ：

á í ú
ǐ

ǔ

à ì

ù

Sumber: Hermina, Sutami. 2006. Kamus Dasar Mandarin-Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Nada 1, yīnpíng 阴平, tinggi nadanya 55, tandanya =

Nada 2, yángpíng 阳平, tinggi nadanya 35, tandanya =

dibaca datar

dibaca naik

(bertanya)
Nada 3, shǎngshēng 上声, tinggi nadanya 214, tandanya =

dibaca rendah

ke tinggi
Nada 4, qùshēng 去声, tinggi nadanya 51, tandanya =
rendah (marah).
commit to user
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Dalam setiap kata diwakili oleh suatu nada yang mana setiap nada
dapat membedakan makna dari masing-masing kosakata khususnya yang
memiliki kemiripan aksara.
3. Pembelajaran Kosakata
Hastuti (1996 :98) menyatakan bahwa proses penguasaan bahasa
China sebenarnya telah dimulai pada seseorang sejak orang itu masih bayi. Ia
dapat merespon dengan baik kosakata mandarin yang diucapkan orang lain.
Harimurti Kridalaksana (1984 :10) menyatakan bahwa kosakata adalah
kekayaan atau perbendaharaan kata yang dimiliki oleh seseorang. Kekayaan
kosakata itu berada dalam ingatannya, yang segera akan menimbulkan reaksi bila
didengar atau dibaca.
Proses pembelajaran kosakata bahasa China yang dilakukan di sekolah
pada siswa SMA Negeri 6 Surakarta, tentunya siswa dikenalkan pada kata-kata
baru yang mudah dan sering digunakan saat berkomunikasi oleh siswa.
Kosakata yang dikenalkan berupa kosakata mengenai : hobi, shio,
antonim, hari perayaan, nama-nama waktu (bulan, hari, tanggal) yang seperti di
bawah ini :
爱好

看电影

新 老

祝你生日快乐

新年快乐

恭喜发财

十一月

星期日

二十七号

兔

游泳

贵

4. Pembelajaran Hanzi
commit to user

便宜
马
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Hanzi adalah tulisan berbasis morfem. Jumlah huruf totalnya sangat
besar. Pada mulanya huruf mandarin dibuat meniru bentu benda, objek yang
mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Menulis Hanzi sama artinya dengan menulis huru China. Menuliskan
Hanzi bagi pemula bukanlah hal yang mudah, karena Hanzi bentuknya merupakan
penggambaran dari objek yang dimaksud. Menulis Hanzi berbeda dengan menulis
hurus latin seperti yang kita tulis sehari-hari. Setiap Hanzi telah memiliki arti
sendiri, dan penulisannya merupakan kombinasi dari bermacam-macam goresan
dasar (Jerry, 2002 : 11).
Tahun 1958, Kongres Rakyat Nasional secara resmi menerima abjad
fonetik China (Hànyǔ Pīnyīn Fāngàn 汉语拼音方案) untuk tujuan penulisan
bahasa itu dengan huruf latin. Hingga saat ini penulisan dengan huruf latin
tersebut kita kenal dengan sebutan Hànyǔ Pīnyīn汉语拼音. Meskupun sebagian
besar Hanzi merupakan gabungan goresan yang menunjukkan cara baca/arti,
seseorang harus menguasai komponen-komponen dasar terlebih dahulu sebelum
dapat memahami aturannya dan menerapkannya dalam menulis Hanzi (Harry
Suryadi, 2001:3).
Pada zaman Dinasti Han Timur, Xu Shen ( 58 – 147 Masehi) telah
menyusun maha karya sepanjang masa, yakni kitab atau kamus yang berjudul
Shuōwénjiězì (说文解字) . Kamus Xu Shen ini disusun berdasarkan analisa dari
enam struktur penciptaan Hanzi. Dalam bahasa akademis disebut ―Liùshū‖ atau
commit to user
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dalam kitab Zhōu Lǐ周礼atau Kitab Tata Krama dan Adat Istiadat Zhou
（《周礼·地官·保氏》―保氏掌谏王恶而养国子以道，乃教之六艺，……
五曰六书。），tetapi tidak dijelaskan apa pengertian dari kata ―Liùshū‖.
Bān Gù班固, seorang sejarahwan Dinasti Han Timur, dalam
karangannya ―Hànshū Yìwénzhì汉书艺文志 ― atau Sejarah Han. Catatan tentang
kesenian dan huruf yang menunjukan tentang pengertian Liùshū atau enam
kategori huruf yakni:
(1) Piktogram

(象形字xiàngxíngzì),

yaitu:

―xiàngxíngzhě(象形者)，huàchéngqíwù(画成其物)，suítǐjiéqū(随体诘诎
)，rìyuèshìyě日月是也‖ artinya adalah sesuai dengan bentuk dan wujud
daripada benda, dengan garis yang melengkung, mengambarkan bentuk
atau wujud dari benda tersebut. Contoh: huruf 日 ri ( matahari) dan 月 yue
（bulan）

(2) Gugusan

piktofonetik

(形聲字

/

形声字

xíngshēngzì),

yaitu:

―xíngshēngzhě形声者,
yǐshìwéimíng以事为名，qǔpìxiāngchéng取譬相成，jiāng江、héshìyě河
commit to user
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是也‖ artinya huruf 江 jiang dan 河he merupakan benda yang termasuk di

dalamnya benda air, sehingga digunakan simbol atau huruf air（氵）
sebagai penanda arti, mengambil bunyi huruf 工 sebagai penanda bunyi,
kedua hal ini digabung menjadi sebuah huruf piktofonetik. Ada enam
model struktur huruf ini: [1]Kiri penanda makna, kanan penanda bunyi,
misalnya huruf 江jiang、河 he、松 song、枫 feng ; [2] Kiri penanda

bunyi

kanan

penanda

makna

contohnya

huruf:

期

qi、朔shuo、鸠jiu、鸽ge； [3] Atas penanda makna, bawah penanda
bunyi: 空kong、穹qiong、荜bi、篆zhuan； [4] Atas penanda bunyi,
bawah penanda arti: 基ji、垄long、悲bei、愁chou；[5] Luar penanda
bunyi, dalam penanda arti: 闷men、闽min、问wen；[6] Luar penanda
arti dalam penanda bunyi: 街jie、裹guo、序xu、固 gu.

(3) Ideograf

(指

事

字

zhǐshìzì),

yaitu:

―zhǐshìzhě指事者，shìérkěshí视而可识，cháérjiànyì察而见意，shàng上
、xiàshìyě下是也‖ artinya lihat sebentar sudah mengenalinya. Tetapi
artinya harus teliti mengamatinya baru memahami maknanya, contohnya
commit to user
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huruf 上 shang (atas), 下 xia (bawah). Huruf – huruf model ini adalah
huruf berupa ideogram, yang mana memberikan simbol penunjuk untuk
menunjukan arti huruf tersebut. Misalnya，huruf 上jiaguwennya adalah
二，jinwennya 二，serta huruf 下，garis atas ( 上) dan bawah （下）
sebagai tanda atau simbol penunjuk arti. Ideogram lainnya 甘 gan
（mulut 口 mengulum sesuatu dengan tanda 一 sebagai simbol penunjuk
arti）= manis； 本 ben ( simbol 一 pada huruf 木 mu ( pohon) sebagai
penunjuk arti) = akar, dan seterusnya.
(4) Penggabungan

arti

會

意

字

/

会

意

字

huìyìzì),

yaitu:

―huìyìzhě会意者，bǐlèihéyì比类合谊，yǐjiànzhǐhuī以见指撝、wǔ武、x
ìnshìyě信是也‖ artinya memadukan dua huruf atau diatas dua huruf
menjadi sebuah huruf, kemudian mengabungkan arti dari huruf–huruf
tersebut, sehingga munculah sebuah huruf dengan arti baru. Inilah yang
disebut huruf pengabungan arti atau huiyi, contohnya huruf 武 wu dan 信
xin = dapat dipercaya. Huruf 武 wu = militer, ketentaraan ; huruf atasnya
adalah huruf 戈 ge （tombak kombinasi belati dengan kapak），huruf
to user
bawahnya adalah 止 zhicommit
( 脚趾=
jari kaki) = melangkah membawa
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tombak, untuk maju berperang; huruf 旅 lv arti sebenarnya adalah
mempertahankan bendera, yang mana seorang prajurit mempertahankan
benderanya; 安 an = aman, tentram, seorang wanita 女 di dalam rumah 宀
akan aman; 林 lin= hutan, terdiri gabungan dua huruf 木 mu= pohon, dua
pohon melambangkan pohon yang banyak= hutan, 森sen= hutan rimba.
Huruf-huruf Huiyi dalam Hanzi sangat banyak dan kebanyakan adalah
sebagai kata kerja.
(5) Pengubahan hubungan atau sinonim (轉 注 字 / 转 注 字 zhuǎnzhùzì),
yaitu:
―zhuānzhùzhě专注者，jiànlèiyīshǒu建类一首，tóngyìxiāngshòukǎo同意
相受考,lǎoshìyě老是也‖ artinya membentuk huruf yang sejenis pastinya
memiliki radikal ( bushou) yang sejenis pula, andaikata makna dari huruf
itu sama, sehingga boleh saling beranotasi, misalnya huruf 考 kao dengan
huruf 老 lao memiliki bushou yang sama, yang mana artinya adalah usia
tua, sehingga penjelasan dari shuowen jiezi: ―老，考也‖= lao adalah kao=
umur tua. Huruf yang bisa dianotasikan adalah pertama huruf yang
memiliki bushou ( radikal) yang sama ,kedua memiliki arti yang sama
pula, andaikata tidak memenuhi
kedua
commit to
user syarat ini tidak dapat dianotasi.
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Misalnya huruf : 民 dan 氓； 走 dan 趋； 舟 dan 船 ; 梁 dan 桥 ; 顶 dan
颠 ; dan sebagainya.

(6) Pinjaman

(假

借

字

jiǎjièzì),

yaitu:

―jiǎjièzhě假借者，běnwúqízì本无其字，yīshēngtuōshì依声托事，lìng
令、chángshìyě长是也‖artinya dalam sebuah kata tidak ada huruf
tersebut, namun tidak mengunakan huruf yang baru, melainkan meminjam
huruf yang memiliki bunyi yang sama untuk menyatakan kata tersebut,
misalnya huruf 令ling, dan 长zhang. Pada jaman dulu yang menjadi

kepala ( bupati) pada suatu kabupaten disebut Ling令， sebenarnya arti

dari ling令 adalah memberikan perintah, sedangkan zhang长adalah

menunjuk orang yang dituakan atau sesepuh年长, sedangkan untuk
menyatakan kepala suatu kabupaten tidak ada hurufnya, sehingga dipinjam
huruf 令，长 untuk menyatakan kepala daerah tersebut atau bupati =
县令，县长. Untuk jenis huruf ini kebanyakan adalah jenis kata
pronomina atau kata ganti dan partikel. Seperti kata atau huruf 我wo =
saya, arti sebenarnya adalah sejenis senjata, tapi dipinjam sebagai kata
commit
to user
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hidung, dipinjam sebagai kata menunjuk diri sendiri, dan kemudian
menciptakan huruf baru untuk menyatakan hidung, huruf 且 arti
sebenarnya dari jiaguwen adalah leluhur atau buyut, tapi dipinjam sebagai
kata penghubung 且qie, lantas menciptakn huruf baru untuk menyatakan
leluhur atau buyut yakni huruf 祖zu.

a. Aksara Han dan Evolusinya
Bahasa mempunyai wujud lisan dan wujud tertulis. Wujud tulis bahasa
berada dalam suatu sistem yang dinamakan sistem tulis atau aksara (文字 wénzì).
Sistem tulisan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Mandarin. Bahasa
Indonesia menggunakan huruf Latin, aksaranya disebut aksara Latin. Aksara latin
terdiri dari huruf Latin a-z yang merupakan simbol bunyi bahasa. Huruf a simbol
dari bunyi [a], huruf b simbol dari bunyi [b], dan seterusnya sampai huruf z.
Huruf-huruf tersebut tidak bermakna. Kita tidak mengetahui apa makna a, b, c, d,
dan selanjutnya.
Wujud tulis bahasa Mandarin pada dasarnya adalah aksara Han ( 汉文字

Hàn Wénzì). Aksara Han terdiri dari karakter Han (汉子Hanzi) sebagai unsurnya.
Digunakan kata karakter—bukan huruf—disebabkan karakter tidak merupakan
simbol bunyi. Kita tidak tahu bagian mana dari吃berbunyi ch dan I, tetapi kita
commit to user
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tahu bagian mana yang berarti mulut. Karena aksara Han menggambarkan
gagasan atau ide, unsur grafemnya tidak dinamakan huruf, melainkan karakter.
Tabel: 2.2
Aksara Han dan Evolusinya

Purba

Skrip cap
mohor

Moden
Tradisional

Mudah

Pinyin

Makna

人

-

rén

Manusia

女

-

nǚ

Wanita

子

-

zǐ

Anak

日

-

rì

Matahari

月

-

yuè

Bulan

山

-

shān

Gunung

川

-

chuān

Sungai

水

-

shuǐ

Air

雨

-

yǔ

Hujan
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竹

-

zhú

Buluh

木

-

mù

Pokok

馬

马

mǎ

Kuda

鳥

鸟

niǎo

Burung

龜

龟

guī

Penyu

龍

龙

lóng

Naga

Sumber: Google Wikipedia
b. Transkripsi Aksara Han
Usaha mengalihkan aksara Han ke dalam aksara Latin disebut
mentranskripsi. Hasilnya disebut transkripsi. Usaha ini dilakukan sejak abad 16,
diprakarsai oleh orang Barat guna mewujudkan kepentingan mereka. Transkripsi
ini digunakan dalam menyusun ejaan. Ejaan tertua merupakan karya misionaris
Katolik, Matteo Ricci (tahun 1605). Ejaan Ricci menjadi dasar ejaan Nicolas
Trigault (tahun 1625). 卢戆章 yang berasal dari provinsi Fujian pada tahun 1892
mengarang buku Zhōngguó Yíkuài Qièyīn Xīnzǐ中国一块切音新子―Huruf
to user
Fonetik Cina yang Baru dan commit
Pertama‖.
Tahun 1900 Wáng Zhào 王照
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menciptakan sistem ejaan yang menggunakan huruf Jepang kuno. Pada tahun
1912 Herbert A.Giles dan Thomas Wade menciptakan ejaan Wade-Giles yang
selama puluhan tahun digunakan di dunia internasional sebelum digantikan oleh
Hànyǔ Pīnyīn 汉语拼音.
Pada tahun 1913 pemerintah Republik Tiongkok meresmikan Zhùyīn
Fúhào 注音符号 ―Lambang Fonetis‖. Tahun 1926 muncul ejaan Guóyǔ Luómǎ
Zì国语罗马字―Huruf Romawi Bahasa Nasional‖. Tahun 1931 muncul ejaan
中国拉丁文字 ―Aksara Latin Cina‖. Ejaan 汉语拼音 baru berhasil selesai
disusun pada tahun 1958. Sampai saat ini ejaan itulah yang digunakan di RRT dan
belahan dunia lainnya, kecuali Taiwan.
c. Hanzi Tradisional dan Hanzi yang Disederhanakan
Pada ribuan tahun hingga sekarang hanzi tradisional telah digunakan oleh
rakyat Tiongkok untuk menulis catatan sejarah dan manuskrip kuno yang berjilidjilid. Hanzi tradisional pernah berjasa besar dalam menyebarkan budaya
Tionghoa. Namun, Hanzi tradisional memiliki goresan yang banyak, sukar dikenal
dan dihapal, juga sukar penulisannya. Maka, di berbagai masa dalam sejarah,
rakyat menciptakan banyak penyederhanaan huruf. Pemerintah juga tidak
hentinya membenahi dan melakukan standarisasi terhadap Hanzi. ―Shu tong wen‖
yang dijalankan oleh Qinshihuang (kaisar pertama Tiongkok), adalah usaha
pembenahan dan standarisasi pertama dalam skala besar di sejarah Tiongkok.
commit to user
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Melalui proses perkembangan Hanzi selama ribuan tahun, kita dapat mengetahui
bahwa perubahan Hanzi cenderung merupakan penyederhanaan.
Huruf yang disederhanakan, adalah perubahan penulisan dari goresan yang
banyak menjadi goresan yang lebih sederhana. Sejak tahun 1949, demi
mempopulerkan pendidikan, pemerintah Tiongkok melakukan standarisasi skala
besar, kira-kira 2000 huruf mengalami penyederhanaan. Metode penyederhanaan
Hanzi yaitu:

1)

Menggunakan simbol yang sederhana untuk menggantikan simbol
yang rumit. Misal: 難-难, 學-学.

2)

Mempertahankan elemen Hanzi tradisional. Misal: 開-开, 習-习, 醫医.

3)

Menggunakan homofon dengan goresan yang lebih sederhana
menggantikan yang rumit. Misal: 後-后, 臭-丑.

4)

Meminjam huruf kuno. Misal: 雲-云, 塵-尘.

5)

Mengubah Caoshu (tulisan kursif) menjadi Kaishu (tulisan reguler).
Misal: 書-书, 樂-乐, 當-当. ―書‖, ―樂‖, ―當‖ adalah huruf Caoshu
kuno.

6)

Mengganti elemen bunyi dari huruf fono-semantik. Misal: 擁-拥, 憐怜.

commit to user
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7)

Menggunakan metode tradisional untuk menciptakan huruf baru.
Misal: huruf fono-semantik ―護-护‖, ―響-响‖; huruf gabungan
ideogram ―筆-笔‖, ―巖-岩‖.

d. Struktur Bentuk Karakter

Karakter China terdiri atas satu atau lebih karakter dasar:
人
口
1. Karakter Bebas厂
日 月 山

Karakter bebas tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih bentuk
karakter dan biasanya membentuk dasar dari karakter gabungan atau
sumber dari karakter lainnya. Jumlah karakter bebas adalah empat
persen dari seluruh karakter China sekarang.
Gambar 2.2
Karakter Bebas

Sumber: Jerry. 2002. Menulis Hanzi.
2. Karakter Gabungan
Karakter gabungan terdiri atas dua atau lebih bentuk karakter yang
merupakan 90% dari seluruh karakter China. Kelompok paling umum
meliputi :
commitGambar
to user 2.3
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Struktur atas dan bawah

Struktur atas, tengah, dan
bawah

忍

草

Atas
Bawah

Atas
Tengah
Bawah

Contoh :

Contoh :

笔 盘 怒 忠 志 雪

意 常 高 菩 蓝 莽

Struktur kiri dan kanan

Sruktur kiri, tengah, dan
kanan

树

好
Kiri Kanan

Kiri

Tengah Kanan

Contoh :

Contoh :

坏 吃 汉 说 红 胡

脚 辙 搬 辩 班 摊

Struktur setengah tertutup

Struktur tertutup penuh

同

国

Contoh :

Contoh :

风 问 凶 匡 匠 包

团 圆 园 困 因 回

Sumber: Chunjiang Fu. 2009. “Origins of Chinese Language” Asal Usul Bahasa
China. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
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e. Goresan Karakter
Karakter terdiri atas goresan dan ada delapan goresan dasar :

Garis horizontal

Tabel 2.3
Goresan Karakter
Garis miring ke Titik
Garis vertikal
kiri

Garis miring ke Goresan naik ke Membelok
kanan
kanan

Kail

Sumber: Wade-Gile. 1859. Pembelajaran Hanyu-Pinyin.
Menganalisis 8 Karakter Dasar melalui karakter ―yong‖ :
Dikisahkan bahwa ahli kaligrafi besar Wang Xizhi dari Dinasti Jin Timur
menghabiskan 15 tahun hanya untuk menuliskan karakter yong.
Alasannya, yong memiliki semua goresan dasar yang diperlukan untuk
menulis. Menyempurnakan penulisan yong berarti semua karakter lain bisa
ditulis dengan mudah.
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Gambar 2.4
Karakter Yong ―永‖

Titik
Membelok

永

Goresan
naik ke
kanan
Garis
miring ke
kiri

Kail

Garis
miring ke
kiri
Garis
miring ke
kanan

Garis
vertikal

Sumber: Chunjiang Fu. 2009. “Origins of Chinese Language” Asal Usul Bahasa
China. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
f. Aturan Penulisan Hanzi/ Urutan Goresan Karakter
Penulisan huruf Mandarin atau Hanzi mempunyai aturan tertentu yang
harus dipatuhi, aturan ini berkenaan dengan urutan goresan karakter atau bi shun.
Menulis Hanzi sesuai dengan urutan yang benar akan menghasilkan tulisan yang
relatif indah, selain itu sebagian metode input komputer juga didasarkan pada
goresan, oleh karena itu sangatlah penting bagi pemula yang belajar huruf
Mandarin untuk menguasai 12 pokok aturan penulisan.
Tabel 2.5
Aturan Penulisan Hanzi
No.

Contoh

Urutan Penulisan

1

2

Peraturan Penulisan
Heng, lalu shu
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3

Dari atas ke bawah

4

Dari kiri ke kanan

5

Luar, lalu dalam

6

Luar, dalam lalu tutup

7

Tengah, kiri, lalu kanan
1. Dari atas ke bawah
Dimulai dari goresan pada bagian atas, baru kemudian goresan pada
bagian bawah.
Misalnya pada aksara ― 会‖ , komponen ― 人‖ di bagian atas ditulis lebih
dahulu, baru kemudian komponen ― 公‖di bagian bawah.
2. Dari kiri ke kanan
Goresan pada bagian kiri ditulis lebih dahulu, baru kemudian goresan pada
bagian kanan.
Misalnya pada aksara ―加‖ , komponen ― 力‖ dibagian kiri ditulis lebih
dahulu, baru kemudian komponen ― 口‖ dibagian kanan.
commitgaris
to user
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Garis mendatar bersilangan dengan garis tegak lurus, garis mendatar
ditulis lebih dahulu baru kemudian garis tegak lurus dan goresan
lainnya. Contoh : ― 十‖ , ― 干‖ , ―七‖ .
4. Lambaian ke kiri bawah (pie) kemudian lambaian ke kanan bawah
(na) seperti pada aksara ― 人‖ , lambaian ke kiri bawah ditulis lebih
dahulu, baru kemudian lambaian ke kanan bawah. Dengan demikian juga
untuk penulisan aksara – aksara ―文‖ , ― 又‖.
5. Garis tegak lurus (shu) kemudian tekuk (zhe) Garis tegak lurus dibagian
kiri ditulis lebih dahulu, baru kemudian garis mendatar dibagian atas
dilanjutkan tekuk ke bawah (merupakan satu goresan tak terputus). Contoh
: ―口‖ , ― 见‖ .
6. Luar kemudian kedalam
Goresan pada bagian luar ditulis lebih dahulu, baru kemudian goresan
pada bagian dalam. Aturan ini berlaku untuk aksara terkurung pada bagian
atas ( ― 月‖ , ―风‖ , ― 肉‖ ) , termasuk aksara terkurung pada bagian kiri
atas ( ― 床‖ , ―历‖ ) maupun aksara terkurung pada bagian kanan atas ( ―
可‖ , ― 习‖ ).
7. Luar, dalam kemudian tutup
Untuk aksara terkurung tertutup, goresan bagian luar ditulis lebih
commit to user
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yang berupa garis mendatar dibagian bawah.
Contoh : ― 田‖, ― 国‖ , ― 回‖ , ― 四‖ .
8. Tengah, sisi kiri kemudian sisi kanan.
Penulisan aksara ― 小‖ , goresan pada bagian tengah ditulis lebih dahulu,
baru kemudian goresan pada sisi kiri dan kanan. Hal yang sama juga
berlaku untuk aksara – aksara : ― 水‖ , ―业‖ .
9. Garis tegak lurus (shu) yang memotong aksara ditulis terakhir.Garis
tegak lurus yang memotong pada bagian tengah suatu aksara, ditulis
paling akhir. Contoh : ― 中‖ , ― 半‖ , ― 事‘ .
10. Tekuk (zhe) di posisi bawah ditulis terakhir goresan tekuk pada
bagian bawah aksara ditulis paling akhir. Contoh : ― 凶‖ , ― 达‖ ,
― 医‖ .

11. Titik di posisi kiri atas ditulis lebih dahulu. Contoh : ― 为‖ , ― 间‖ .
12. Titik ( kecuali di posisi paling atas atau kiri atas ) ditulis terakhir. Contoh :
― 我‖ , ―哭‖ , ― 玉‖ .
g. Unsur dan Radikal Karakter China
Karakter gabungan terdiri atas unsur (ping pang) sedangkan radikal (bu
shou) digunakan untuk menggolongkan
commit to userberbagai karakter.
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Contoh :

行
radikal

komponen

Radikal bisa ditempatkan pada posisi berbeda, misalnya radikal karakter
―口‖
Gambar 2.5
Unsur dan Radikal Karakter China
叶

Di kiri

和

Di kanan

古

Di bawah

只

Di atas

向

Di dalam

Sumber: Harry Suryadi. 2001. 500 Huruf Dasar Mandarin: Harmoni.
Sebuah buku berjudul Descibing to Understand Chinese Characters (Shuo
Wen Jie Zi) oleh Xu Zhen dari Dinasti Han Timur dipercaya sebagai pionir dalam
penggolongan karakter berdasarkan radikal karakter dan ia menggolongkan 540
radikal. Buku berikut dari dinasti Ming yang juga menggunakan metode
menggolongkan karakter China berdasarkan radikal membuat perubahan
revolusioner dengan hanya menggunakan 214 radikal. Buku yang berjudul
Glosary of Characters (Zi Hui) ini menyederhanakan pencarian karakter.
Semua karakter China bisa digolongkan menjadi radikal karakter tertentu.
Kebanyakan karakter China adalah karakter pikto-fonetik yang terdiri atas
komponen gambar dan komponen fonetik, sedangkan radikal karakter biasanya
berdasarkan komponen gambar. Ini artinya, karakter dengan radikal yang sama
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biasanya memiliki makna yang sama atau merujuk pada objek atau peristiwa yang
sama.

Gambar 2.6
Karakter China

Sumber: Chunjiang Fu. 2009. “Origins of Chinese Language” Asal Usul Bahasa
China. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Radikal Umum
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Tabel 2.6: Radikal Umum
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BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum SMA Negeri 6 Surakarta

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 6 Surakarta
SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1976 dengan nama
Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) No. 40 Surakarta. Meskipun
bernama SMPP, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SMA (Kurikulum
1975 untuk SMA).
Perubahan nama sekolah ini dari SMPP Negeri 40 Surakarta menjadi
SMA Negeri 6 Surakarta menjadi SMU Negeri 6 Surakarta ditetapkan pada tahun
1985. Selanjutnya perubahan SMA Negeri 6 Surakarta menjadi SMU Negeri 6
Surakarta ditetapkan tahun 1997. Seiring dengan perubahan kurikulum maka pada
saat pemberlakuan kurikulum KTSP, nama tersebut berubah menjadi SMA Negeri
6 Surakarta.
2. Profil, Visi dan Misi Sekolah
a. Alamat SMA Negeri 6 Surakarta
SMA Negeri 6 Surakarta beralamatkan di :
Jalan

: Mr. Sartono No. 30 Surakarta

Telepon

: (0271) 853209

Kelurahan

: Nusukan

Kecamatan

: Banjarsari

Kota

commit to user
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Kode Pos

: 57135

b. Letak SMA Negeri 6 Surakarta
SMA Negeri 6 Surakarta terletak di sebelah:
Barat SLB Surakarta
Selatan Jl. Mr. Sartono No. 30
Timur Jl. Jendral Sutoyo No. 14
Utara jalan menuju AUB Surakarta
Berdasarkan letaknya yang berada di tepi jalan raya, maka lokasi
sekolah mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan dapat dikatakan strategis.
Dengan demikian akan mendukung kelancaran proses mengajar.
Visi :
Berprestasi dalam mutu, unggul dalam bahasa dan santun dalam budaya.
Misi :
1. Meningkatkan sumber kualitas guru dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar
2. Mendorong siswa lebih aktif dalam kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler
3. Menanamkan keunggulan sekolah secara efektif khususnya pada semua
warga sekolah dan masyarakat pada umumnya
4. Menanamkan budi pekerti yang luhur, cinta tanah air, dan santun sesuai
dengan budaya bangsa (3S: Senyum, Sapa, Santun)
5. Mendorong dan membentuk setiap siswa untuk mengerti/menguasai
bahasa Nasional maupun Internasional
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3. Struktur Organisasi Sekolah
Susunan Organisasi SMA Negeri 6 Surakarta
a. Kepala Sekolah

: Drs. Yusmar Setyobudi, MM, M.Pd

b. Wakil Kepala Sekolah
1) Urusan Kurikulum

: Tri Bagiyo, S.Pd

2) Urusan Kesiswaan

: Drs. H. Wuryanto

3) Urusan Sarana Prasarana : Drs. Supriyadi
4) Urusan Humas

: Drs. Arti Yuono

c. Kepala Tata Usaha

: Mulyoto

d. Koordinator BP/BK

: Dra. Sri Mulyani

Komite Sekolah

: H. Samsul Bahri, SE

B. Kegiatan Pembelajaran Bahasa Mandarin
1. Kegiatan Observasi
a. Keadaan Kelas XI Bahasa 2 pada Umumnya
Pada tanggal 20 Maret 2012 guru praktikan mengadakan observasi kelas
yang akan digunakan untuk praktik mengajar. Kelas yang diobservasi adalah
Kelas XI Bahasa 2. Guru praktikan menerapkan media pembelajaran Pablo dalam
kegiatan belajar mengajar bahasa China.
Kelas XI Bahasa 2 mempunyai ruang kelas yang cukup sehingga dapat
ditempati oleh siswa-siswi sebanyak 28 orang dengan perincian 14 putra dan 14
putri. Mereka memiliki keakraban dan kerjasama yang baik antar semua anggota
Kelas XI Bahasa 2.
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Tabel 3.1
Daftar Nama Siswa
Wali Kelas XI. Bahasa 2 : Any Widayanti, S.Pd
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nama Siswa

L/P

AKHDAR FARDONI
ANDRIAN BAGASKARA
ARDO KRISWINANTO UTOMO
BRIANDIKA TRASTIOVA
CAMAR CHARITA SHANDRA DEWI
DHANI AGAS SAPUTRA
EKA PUTRI SUEB PANGESTU
ELLYZABETH
FAUZI MUSLIMIN
FRANSISCA DAMA INSANI
GANUNG DWI HARJONO
GERSOM KURNIAWAN
HARI ARIF SETIAWAN
IRFANDA ADNAN BUKHORI
JOSHUA ORIVIAN SUTADI
KEN ARDANSARI
MIFTAKHURROHMAH
NAJIB ADITYA SIFA
PRADITYA KRISNAWAN MULYONO
PUTRI SEPTIANA AYU SHOLECHAH
RIVANIA ADHARIMA
RUT MELIA RAHMANI
THETAF BANGKIT APRILLATISTA
TIKA WIDYA NINGRUM
WIDYA BUDI SETIAWATI
WIYUDHA BETHA DINARAGIS
YOSHEPINE DIES ARFIANI
YUSACH WIDHI SAPUTRA

L
L
L
P
P
L
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
P
L
L
P
P
P
L
P
P
P
P
L

Tabel 3.2
Daftar Pengurus Kelas
1.

Ketua

: Fauzi

2.

Wakil

: Akhdar

3.

Sekretaris

: 1. Ellyzabeth 2. Ardo

4.

Bendahara

: 1. Briandika

5.

Seksi-seksi
1. Agama Islam
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2. Najib

Agama
Islam
Kristen
Kristen
Krusten
Islam
Islam
Islam
Kristen
Islam
Kristen
Islam
Kristen
Islam
Islam
Kristen
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Kristen
Kristen
Islam
Islam
Islam
Kristen
Kristen
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2. Agama Kristen

: Eka Putri

3. Upacara

: Camar

4. Olahraga

: Yusach

5. Keamanan

: Hari

Tabel 3.3
Jadwal Regu Piket
Senin
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Dhani Agas
Praditya
Eka Putri
Briandika
Joshua
Kamis
Yosephine
Fauzi
Thetaf
Irfanda
Ardo

Selasa

Rabu

1.
2.
3.
4.
5.

Andrian
Najib
Tika
Ken
Fransisca
Jumat

1.
2.
3.
4.
5.

Rivania
Ruth
Mifta
Hari
Ganung
Sabtu

1.
2.
3.
4.

Putri
Ellizabeth
Akhdar
Wiyudha

1.
2.
3.
4.

Gersom
Camar
Yusach
Widya

Tabel 3.4
Jadwal Pelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SENIN
Upacara
Upacara
Sejarah
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
TIK
TIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KAMIS
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Penjaskes
Penjaskes
Matematika
Matematika
Sastra Indonesia
Sastra Indonesia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SELASA
Bahasa Jerman
Bahasa Jerman
Antropologi
Bahasa Indonesia
Bahasa Mandarin
Bahasa Mandarin
Sastra Indonesia
Sastra Indonesia

1.
2.
3.
4.
5.

JUMAT
Antropologi
Antropologi
Bahasa Jerman
Bahasa Jerman
BK
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1.
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5.
6.
7.
8.

RABU
Sejarah
Bahasa Jawa
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Jerman
Bahasa Jerman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SABTU
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Matematika
Matematika
PKn
PKn
Pendidikan Agama
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Tabel 3.5
Daftar Inventaris Kelas
No.

Inventaris

Jumlah

1.

Meja

30 buah

2.

Kursi

30 buah

3.

Papan tulis

1 buah

4.

Spidol

1 buah

5

Penghapus

1 buah

6.

Kipas angin

1 buah

7.

Laptop

1buah

b. Keadaan Siswa Kelas XI Bahasa 2 pada Umumnya
Siswa kelas XI Bahasa 2 memiliki sikap kerjasama yang baik antar
semua anggota kelas. Kedisiplinan dan ketertiban masih kurang dimiliki oleh
beberapa siswa. Hal ini terlihat dari penampilan siswa yang kurang rapi, misalnya
seragam tidak dimasukkan dan ada yang membawa handphone. Selain itu, saat
pelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang sering belajar mata pelajaran lain
yang bukan pelajaran pada saat itu. Walaupun demikian masih ada juga beberapa
siswa yang aktif dan antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.
c. Hubungan Siswa
Sama halnya dengan teman-teman sekelasnya, Kelas XI Bahasa 2
mempunyai hubungan pertemanan yang baik dengan kelasa lain sehingga terjalin
keakraban dan persahabatan dengan siswa lain. Hal ini terbukti pada saat jam
istirahat mereka saling bertemu dan mengobrol dengan siswa kelas lain.
1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
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Untuk setiap kegiatan mengajar guru memerlukan suatu perencanaan
terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar penyampaian materi ajar tertata dan
berjalan lancar. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana
pembelajaran yang dibuat untuk setiap proses belajar mengajar yang berisi bahan
ajar materi tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi,
pengelompokan, penyusunan dan penyajian materi kurikulum yang telah
dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan setempat.
Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran bahasa
Mandarin sebagai berikut :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Pre Test

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 1

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
hobi.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
commit to user
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2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.
E. Materi Pembelajaran
A. Jodohkanlah kosakata bahasa Mandari ini ke bahasa Indonesia!

1. 昨天 zuótiān

•

•datang

2. 对不起 duìbuqǐ

•

•sekolah

3. 写 xiě

•

•membaca

4. 读 dú

•

•kemarin

5. 妹妹 mèimèi

•

6. 明天 míngtiān

•

7. 学校 xuéxiào

•

8. 现在xiànzài

•

9. 再见zàijiàn

•

•menulis

10. 来lái

•

•besok

•sampai jumpa
•maaf
•sekarang

•adik perempuan
B. Tuliskan arti bahasa Mandarin ini ke bahasa Indonesia!
1. 吃chī

：

2. 电脑diànnǎo

：

3. 买mǎi

：

4. 去qù

：

5. 看kàn

：

6. 老师lǎoshī

：
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7. 同学tóngxué

：

8. 我们wǒmen

：

9. 医生yīshēng

：

10. 中午zhōngwǔ

：

C. Tuliskan urutan goresan Hanzi di bawah ini secara baik dan benar!
1. 月yuè

=

2. 谁shuí

=

3. 能néng

=

4. 很hěn

=

5. 回huí

=

F. Media
spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Tahap
Eksplorasi
10’

Kegiatan Guru
Memperkenalkan
para siswa

Elaborasi

Membagikan lembar
soal
commit
to pre
usertest Mengerjakan soal pre test selama

diri

Kegiatan Siswa
kepada Siswa memperkenalkan
mereka masing-masing

diri
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20’
Konfirmasi
15’

waku yang telah ditentukan
Membahas pelajaran yang telah Siswa memperhatikan penjelasan
dipelajari
dari guru

3. Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup

I. Sumber Belajar
Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Hobi

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 2

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
hobi.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.
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E. Materi Pembelajaran
生词 (kosakata) :
1.

听说

(tīngshuō)

= dengar-dengar

2.

跳舞

(tiàowǔ)

= menari

3.

不错

(búcuò)

= tidak salah

4.

真的吗？

(zhēnde ma ?)

= benarkah?

5.

还

(hái)

= masih

6.

能

(néng)

= bisa

7.

爱好

(àihào)

= hobi

8.

从小

(cóngxiǎo)

= dari kecil

9.

喜欢

(xǐhuan)

= suka

10.

很

(hěn)

= sangat

11.

感兴趣

(gǎnxìngqù)

= menarik (interest)

12.

可是

(kěshì)

= tetapi

13.

教

(jiào)

= mengajari

14.

当

(dāng)

= menjadi

15.

你先说说

(nǐ xiān shuōshuō)

= ngomong-ngomong

16.

为什么

(wèi shénme)

= mengapa

17.

要

(yào)

= ingin

18.

学

(xué)

= belajar

19.

最近

(zuìjìn)

= akhir-akhir ini/belakangan ini

20.

常常

(chángcháng)

= biasanya

21.

失眠

(shīmián)

= insomnia

22.

头疼

(tóuténg)

= sakit kepala

23.

帮助

(bāngzhù)

= membantu

24.

睡好觉

(shuì hǎo jiào)

= tidur nyeyak

25.

怎么样

(zěnmeyàng)

= bagaimana

26.

谁

(shuí)

= siapa

27.

什么时候

(shénme shíhòu)
= kapan
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duìhuà
对 话 （PERCAKAPAN）
Mài kè

麦 克

Mǎ lì

玛丽

Mǎ lì

tīng shuō nǐ tiào wǔ tiào dé bú cuò

shì zhēn de ma

： 玛 丽， 听 说 你 跳 舞 跳 得 不 错 ，是 真 的 吗 ？
Nà hái néng jiǎ

Tiào wǔ shì wǒ de ài hào

cóng xiǎo jiù xǐ huan tiào wǔ

：那 还 能 假？ 跳 舞 是 我 的 爱 好 ， 从 小 就 喜 欢 跳 舞
。
Wǒ duì tiào wǔ yě hěn gǎn xìng qù

Mài kè

麦 克
Mǎ lì

玛丽

Hǎo ā

Nǐ néng jiào wǒ ma

Wǒ dāng nǐ de lǎo shī

Nǐ xiān shuōshuō

nǐ wèi shén me yào

： 好 啊！我 当 你 的 老 师。你 先 说 说 ，你 为 什 么 要
xué

tiào wǔ

学

跳 舞？

Zuì jìn wǒ cháng cháng shī mián

Mài kè

麦 克

kě shì bú huì

：我 对 跳 舞 也 很 感 兴 趣，可 是 不 会。你 能 教 我 吗？

：最 近 我 常

tóu téng

tīng shuō tiào wǔ néng bāng zhù

常 失 眠 ，头 疼 ， 听 说 跳 舞 能 帮 助

wǒ shuìhǎo jiào

我 睡 好 觉。
F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
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2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
Tahap
Eksplorasi 1. Memberikan kosakata baru 1. Memperhatikan
dan
10’
seputar materi yang akan
memahami kosakata saat guru
disampaikan.
menjelaskan.
2. Menyampaikan kepada siswa 2. Menuliskan beberapa arti kata
bahwa mereka akan membaca
di setiap percakapan dalam
sebuah teks percakapan.
teks tersebut.

Elaborasi
20’

3. Mendistribusikan
teks 3. Menirukan ucapan guru saat
percakapan dan meminta
membaca teks percakapan
siswa
mengecek
apakah
tersebut.
prediksi mereka itu benar.
1. Meminta kelas membentuk 4 1. Kelas
membentuk
4
kelompok,
lalu
setiap
kelompok. Kelompok A, B,
kelompok membaca teks
C, dan D
percakapan tersebut.
2. Mencontohkan cara membaca 2. Siswa menirukan.
3. Meminta
masing-masing 3. Masing-masing
kelompok
kelompok memahami isi
mencoba untuk berbicara
bacaan
teks
percakapan
tanpa teks dalam masingtersebut.
masing kelompok tersebut.
4. Meminta 2 anak untuk 4. Siswa yang lain wajib
memperagakan
percakapan
memperhatikan
temannya
tersebut ke depan kelas di
yang ada di depan kelas dan
setiap
masing-masing
memberikan penilaian kepada
kelompok.
teman yang ada di depan
kelas.
5. Meminta
masing-masing 5. Siswa mengerjakan tugas
kelompok mengerjakan tugas
yang telah diberikan.
yang telah diterimanya.
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Konfirmasi 1. Memberikan
penilaian 1. Menyimak penilaian guru atas
15’
terhadap hasil percakapan di
kinerja mereka dan memberi
masing-masing kelompok.
tanggapan seperlunya.
2. Memberi penjelasan lebih 2. Memperhatikan
penjelasan
lanjut kepada para siswa
guru
dan
memberikan
berkenaan dengan percakapan
tanggapan bila dianggap
yang telah diperagakan oleh
perlu.
masing-masing kelompok.
3. Menulis
Hanzi
dengan 3. Siswa memperhatikan dan
menggunakan aplikasi Pablo
mencoba
menuliskan
di
dalam buku kotak-kotak.
3. Penutup
a. Meringkas pelajaran
b.Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d.Memberi salam penutup

g. Sumber Belajar
Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Antonim

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 3

A. Standar Kompetensi
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Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam mempelajari antonim (Lawan Kata)
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.

E. Materi Pembelajaran
1. Materi 2 “Antonim”
1. besar >< kecil
dà
xiǎo
大
小
2. panjang >< pendek
cháng
duǎn
长
短
3. tinggi >< rendah
gāo
ǎi
高
矮

6. kiri >< kanan
zuǒ yòu
左
右
7. dalam >< luar
lǐ
wài
里
外
8. mahal >< murah
guì
pián yi
贵
便宜
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4. banyak >< sedikit
duō
shǎo
多
少
5. atas >< bawah
shàng xià
上
下

9. panas >< dingin
rè
lěng
热
冷
10. pandai >< bodoh
cōngmíng běn
聪 明
本

F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Tahap
Eksplorasi 1. Memberikan
soal
10’
(听写tīngxiě).

Kegiatan Siswa
dekte 1. Mendengar dan menulis
jawaban dengan baik.

2. Membentuk
kelompok
seperti minggu lalu.
Elaborasi
25’

2. Mencari
kosakata
menggunakan aplikasi Pablo

1. Guru membacakan antonim 1. Siswa menirukan antonim
yang ada di papan tulis.
yang telah dibaca oleh guru.
2. Guru meminta kepada siswa 2. Siswa menulis materi antonim
agar semua materi antonim
tersebut.
ditulis di dalam buku.
3. Guru
ingin
mengetahui 3. Untuk kelompok A, B, dan C
commit
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Konfirmasi
5’

memahami materi yang telah
untuk bersuara.
diberikan. Jadi meminta
perwakilan dari 3 kelompok
maju
ke
depan
kelas
membawa kertas dan alat
tulis. Misal: perwakilan 1
siswa dari masing-masing
kelompok A, B, dan C maju
ke depan, 3 perwakilan dari
kelompok ini harus bisa
menjawab pertanyaan dari
kelompok D dengan cara
ditulis di dalam kertas yang
telah mereka bawa. Dan
kelompok D memberikan
pertanyaan seputar materi
antonim
tadi.
Untuk
kelompok A, B, dan C tidak
boleh bersuara, jika ada salah
satu kelompok dari mereka
yang bersuara maka siswa
perwakilan di depan kelas ini
akan tereliminasi. Begitu
seterusnya
1. Memberikan
penilaian 1. Menyimak penilaian guru atas
terhadap hasil pembelajaran
kinerja mereka dan memberi
di masing-masing kelompok.
tanggapan seperlunya.
2. Guru memberi Pekerjaan 2. Memperhatikan
penjelasan
Rumah (PR) dan juga
guru
dan
memberikan
memberitahukan
bahwa
tanggapan bila dianggap
minggu depan akan diadakan
perlu.
post test 1, materi hobi dan
antonim.

3. Penutup
b. Meringkas pelajaran
c. Melakukan refleksi
d. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
e. Memberi salam penutup
I. Sumber Belajar
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Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Post Test I

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 4

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
hobi.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
commit
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3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.

E. Materi Pembelajaran
A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar!
Salah

..

...

...

去

...

...

Arti
Hanzi
Pinyin

...

fàndiàn

...

...

Hobi

...

学校

...

tàiyáng

...

...

B. Jodohkanlah kosakata di bawah ini!
1. 谁shuí

•

2. 跳舞tiàowǔ

•

3. 大学dàxué

•

4. 明白míngbái

•

5. 天气tiānqì

•

6. 头疼tóuténg

•

7. 热rè

•

8. 帮助bāngzhù

•

9. 学年xuénián

•

jelas/mengerti/tahu
panas
langit; surga
cuaca
membantu
tahun ajaran
siapa
menari
universitas
sakit kepala

C. 10.
Tuliskan
urutan goresan
Hanzi di bawah ini secara baik dan benar!
天空tiānkōng
•
1. 矮ǎi

=

2. 贵guì

=
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3. 饭fàn

=

4. 多duō

=

F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
Tahap
Eksplorasi Membagikan lembar soal final Memperhatikan intruksi dari guru
5’
test
Elaborasi
25’
Konfirmasi
15’

Menjaga
kondusif

agar

kelas

tetap Mengerjakan soal final test
selama
waku
yang
telah
ditentukan
Membahas pelajaran yang telah Siswa memperhatikan penjelasan
dipelajari
dari guru

3.Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup
I. Sumber Belajar
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Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Ulang Tahun

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 5

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
ulang tahun.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang
baik dan
benar.
commit
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D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.

E. Materi Pembelajaran
A. Kosakata 生词shēngcí
1. 生日shēngrì = ulang tahun

8. 晚会wǎnhuì = pesta malam

2. 月yuè = bulan

9. 参加cānjiā = ikut serta (join)

3. 日rì = hari

10. 时间shíjiān = waktu

4. 正好zhènghǎo = tepatnya

11. 就jiù = langsung; segera

5. 准备zhǔnbèi = persiapan

12. 点diǎn （钟zhōng）= jam

6. 打算dǎsuan = rencana

13. 一定yídìng = pasti

7. 举行jǔxíng = acara

14. 去qù = pergi

Nama-nama Hari
xīng qī yī

Senin 星 期一

xīng qī wǔ

Jumat 星 期 五

xīng qī èr

Selasa 星 期二
xīng qī sān

xīng qī liù

Sabtu 星 期六

Rabu 星 期 三

xīng qī sì

Kamis 星 期四

xīng qī rì

xīng qī tiān

Minggu 星 期日 / 星 期 天

Nama-nama Bulan
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Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

yī yuè
一月
èr yuè
二月
sānyuè
三月
sì yuè
四月
wǔyuè
五月
liùyuè
六月

qī yuè
七月
bā yuè
Agustus
八月
jiǔyuè
September 九 月
shíyuè
Oktober
十月
shí yī yuè
November 十 一 月
shí èr yuè
Desember 十 二 月
Juli

Hari ini = 今天jīntiān
Kemaren = 昨天zuótiān
Kemaren lusa (2 hari yang lalu) = 前天qiántiān
Besok = 明天míngtiān
Lusa (2 hari yang akan datang) = 后天hòutiān
Tahun ini = 今年jīnnián
Tahun lalu = 去年qùnián
Tahun depan = 明年míngnián
2 Tahun yang lalu = 前年qiánnián
2 Tahun yang akan datang = 后年hòunián
Nama-nama Ucapan
 Selamat Ulang tahun = 祝你生日快乐zhù nǐ shēngrì kuàilè
 Selamat Tahun Baru = 新年快乐xīnnián kuàilè
 Selamat Natal = 圣诞快乐shèngdàn kuàilè
 Selamat Idul Fitri = 解禁快乐jiějìn kuàilè
 Selamat Tahun Baru (China) = 恭喜发财gōngxǐfācái
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 Selamat Menempuh Hidup Baru =新婚快乐xīnhūn kuàilè
 Semoga Lekas Sembuh = 身体健康shēntǐ jiànkāng

B. Percakapan 对话duìhuà
nǐ deshēng rì shì jǐ yuè jǐ hào
你的 生 日 是 几 月 几 号
nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào

A:

你 的 生 日 是 几月 几号？
wǒ de shēng rì shì shíyuè shí bā hào

B:

我 的 生 日 是 十 月 十 八 号 ， 正 好 是 星 期六。
shìma

A:

zhènghǎo shì xīng qī liù

jīntiān jǐ hào

是 吗 ？今 天 几 号 ？
jīntiānshíwǔhào

B:

今 天 十五 号 。
nǐ dǎ suan zěnme guò

A:

你 打 算 怎么 过？
wǒ zhǔnbèi jǔ xíng yí gè shēng rì wǎnhuì

B:

什 么 时间 举 行 ？
xīng qī liù wǎnshang qī diǎn

B:

星 期六 晚 上 七 点 。
zài nǎ er

A:

hǎoma

我 准 备 举 行 一个 生 日 晚 会 。你 也 来 参 加， 好 吗 ？
shénme shíjiān jǔ xíng

A:

nǐ yě lái cān jiā

在 哪儿？
commit to user
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jiù zài wǒ de

B:

就 在 我 的 家。
hǎo

A:

wǒ yí dìng qù

zhù nǐ shēng rì kuài lè

好 。我 一 定 去。 祝 你 生 日 快 乐！
xièxiè

B:

谢 谢！

F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
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75
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Tahap
Eksplorasi 1. Memberikan kosakata baru
10’
seputar materi yang akan
disampaikan.
2. Menyampaikan kepada siswa
bahwa
mereka
akan
membaca
sebuah
teks
percakapan.
3. Mendistribusikan
teks
percakapan dan meminta
siswa mengecek apakah
prediksi mereka itu benar.
Elaborasi
25’

Kegiatan Siswa
1. Memperhatikan
dan
memahami kosakata saat guru
menjelaskan.
2. Menuliskan beberapa arti kata
di setiap percakapan dalam
teks tersebut.
3. Menirukan ucapan guru saat
membaca teks percakapan
tersebut.

1. Meminta kelas membentuk 4 1. Kelas
membentuk
4
kelompok,
lalu
setiap
kelompok. Kelompok A, B,
kelompok membaca teks
C, dan D.
percakapan tersebut.
2. Mencontohkan
membaca.

cara 2. Siswa menirukan.

3. Meminta
masing-masing 3. Masing-masing
kelompok
kelompok memahami isi
mencoba untuk berbicara
bacaan teks percakapan
tanpa teks dalam masingtersebut.
masing kelompok tersebut.

Konfirmasi
10’

4. Meminta 2 anak untuk 4. Siswa yang lain wajib
memperagakan percakapan
memperhatikan
temannya
tersebut ke depan kelas di
yang ada di depan kelas dan
setiap
masing-masing
memberikan penilaian kepada
kelompok.
teman yang ada di depan
kelas.
5. Meminta
masing-masing 5. Siswa mengerjakan tugas
kelompok mengerjakan tugas
yang telah diberikan.
yang telah diterimanya.
1. Memberikan
penilaian 1. Menyimak penilaian guru atas
terhadap hasil percakapan di
kinerja mereka dan memberi
masing-masing kelompok.
tanggapan seperlunya.
2. Memberi penjelasan lebih 2. Memperhatikan
penjelasan
lanjut kepada para siswa
guru
dan
memberikan
berkenaan
dengan
tanggapan bila dianggap
percakapan
yang
telah
perlu.
diperagakan oleh masingcommit to user
masing kelompok.
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3. Menulis
Hanzi
dengan 3. Siswa memperhatikan dan
menggunakan aplikasi Pablo
mencoba
menuliskan
di
dalam buku kotak-kotak.
4. Guru memberi Pekerjaan 4. Memperhatikan
penjelasan
Rumah (PR).
guru
dan
memberikan
tanggapan bila dianggap
perlu.
3.Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup
I. Sumber Belajar
Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Shio (12 macam lambang binatang)

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 6

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam mempelajari Shio (12 macam lambang binatang).
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.
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E. Materi Pembelajaran
Materi 4 “Shio (十二生肖)”
No
1

Shio
Tikus

No
7

老鼠
lǎoshǔ

2

1948,1960,1972,
1984,1996,2008
Kerbau

马
mǎ

8

牛
niú

3

1949,1961,1973,
1985,1997,2009
Macan

4

9

5

6

1979,1991,2003,
1943,1955,1967
Monyet
猴
hóu

10

兔
tù
1951,1963,1975,
1987,1999,2011
Naga

1942,1954,1966,
1978,19990,2002
Kambing
羊
yáng

虎
hǔ
1950,1962,1974,
1986,1998,2010
Kelinci

Shio
Kuda

1980,1992,2004,
1944,1956,1968
Ayam
鸡
jī

11

1981,1993,2005,
1945,1957,1969
Anjing

龙
lóng

狗
gǒu

1940,1952,1964,
1976,1988,2000
Ular

1946,1958,1970,
1982,1994,2006
Babi

蛇
shé
1941,1953,1965,
1977,1989,2001

12

猪
zhū
1947,1959,1971,
commit to1983,1995,2007
user
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F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Tahap
Eksplorasi 1. Membagi kelompok seperti
10’
minggu lalu dan meminta
para siswa membuka aplikasi
Pablo unruk mencari macammacam shio.
2. Meminta perwakilan masingmasing kelompok untuk
menuliskannya di papan
tulis, berupa Hanzi, Pinyin,
arti dan urutan penulisan
yang dibantu aplikasi Pablo.
Elaborasi
1. Guru membacakan shio yang
15’
ada di papan tulis.
2. Guru meminta kepada siswa
agar semua materi shio
ditulis di dalam buku.
3. Guru
ingin
mengetahui
sejauh mana siswa dapat
memahami materi yang telah
diberikan. Jadi meminta
perwakilan dari 3 kelompok
maju
ke commit
depanto user
kelas
membawa kertas dan alat

Kegiatan Siswa
1. Siswa
mencari
mengartikannya.

dan

2. Memperhatikan teman yang
sedang menulis di papan tulis
dan juga melanjutkan mencari
antonim yang lain dan
persiapan untuk menulis di
papan tulis.
1. Siswa menirukan shio yang
telah dibaca oleh guru.
2. Siswa menulis materi antonim
tersebut.
3. Untuk kelompok A, B, dan C
memperhatikan dan dilarang
untuk bersuara.
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Konfirmasi
10’

tulis. Misal: perwakilan 1
siswa dari masing-masing
kelompok A, B, dan C maju
ke depan, 3 perwakilan dari
kelompok ini harus bisa
menjawab pertanyaan dari
kelompok D dengan cara
ditulis di dalam kertas yang
telah mereka bawa. Dan
kelompok D memberikan
pertanyaan seputar materi
antonim
tadi.
Untuk
kelompok A, B, dan C tidak
boleh bersuara, jika ada salah
satu kelompok dari mereka
yang bersuara maka siswa
perwakilan di depan kelas ini
akan tereliminasi. Begitu
seterusnya
1. Memberikan
penilaian 1. Menyimak penilaian guru atas
terhadap hasil pembelajaran
kinerja mereka dan memberi
di masing-masing kelompok.
tanggapan seperlunya.
2. Guru memberi Pekerjaan 2. Memperhatikan
penjelasan
Rumah (PR) dan juga
guru
dan
memberikan
memberitahukan
bahwa
tanggapan bila dianggap
minggu depan akan diadakan
perlu.
post test 1, materi ulang
tahun dan shio.

3. Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup
I. Sumber Belajar
Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）
commit to user
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Post Test II

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 7

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
hobi.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.
commit to user
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E. Materi Pembelajaran
A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar!
Rencana
...

Arti

...

...

...

举行

...

...
...

Hanzi

Ulangtahun

zhū
...

Pinyin

...

九月

明年

...

...

...

B. Jodohkanlah kosakata di bawah ini!
1.

虎hǔ

•

2.

去年qùnián

•

3.

星期六xīngqīliù

•

4.

猴hóu

•

5.

圣诞快乐shèngdànkuàilè

6.

前天qiántiān

•

7.

三月sānyuè

•

8.

日rì

•

9.

身体健康shēntǐjiànkāng

•

•

Sabtu
Monyet
Macan
Selamat Natal
Semoga Lekas Sembuh
Selamat Menempuh Hidup Baru
2 hari yang lalu/ kemarin lusa
Hari
Maret
Tahun Lalu

新婚快乐xīnhūnkuàilè
C.10.Tuliskan
urutan goresan•Hanzi di bawah ini secara baik dan benar!

1. 前

=

2. 晚

=

3. 兔

=

4. 星

=

5. 期

=

6. 准

=

7. 在

=

commit to user
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8. 龙

=

9. 新

=

10. 参

=

F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
Tahap
Eksplorasi Membagikan lembar soal final Memperhatikan intruksi dari guru
5’
test
Elaborasi
25’
Konfirmasi
15’

Menjaga
kondusif

agar

kelas

tetap Mengerjakan soal final test
selama
waku
yang
telah
ditentukan
Membahas pelajaran yang telah Siswa memperhatikan penjelasan
dipelajari
dari guru

3. Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup
e. Sumber Belajar
commit to user

84
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 6 Surakarta

Mata Pelajaran

: Bahasa Mandarin

Kelas/Semester

: XI. Bahasa 2 / 2

Tema

: Final Test

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit

Pertemuan ke-

: 8

A. Standar Kompetensi
Siswa diharapkan mampu memahami penulisan Hanzi dan mampu menguasai
kosakata dalam wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang
hobi.
B. Kompetensi Dasar
Siswa mampu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin meliputi penguasaan
kosakata, pelafalan serta penulisan Hanzi secara baik dan benar.
C. Indikator
1. Siswa mampu mengerti dan memahami arti dari setiap kosakata bahasa
Mandarin.
2. Siswa mampu membaca/melafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan
shengdiao (nada suara) yang baik dan benar.
3. Siswa mampu mengidentifikasi yunmu (huruf vokal) dan shengmu (huruf
konsonan) dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mengidentifikasi tulisan Hanzi serta mampu menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar.
D. Tujuan Pembelajaran
commit to user
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1. Menguasai kosakata baru pada materi.
2. Melafalkan kosakata dengan nada dan pengucapan yang tepat.
3. Menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan benar.

E. Materi Pembelajaran
I.

Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini dengan memberi tanda (X)!

tiàowǔ hěn gǎnxìngqù ma
： 跳 舞 很 感 兴 趣 吗？

1. 女
男

：
wǒ búhuì tiàowǔ
B. 我 不 会 跳 舞

tiàowǔ hěn gǎnxìngqù
A． 跳 舞 很 感 兴 趣

wǒde
C. 我 的

shēn tǐ hěn hǎo
身 体很 好
wǒshì xuéshēng nǐ ne
： 我 是 学 生 ，你 呢 ？

2. 女
男

：

tā shì xuéshēng
A. 他 是 学 生

wǒ búshì xuéshēng
B. 我 不 是 学 生

wǒ
C. 我

ài māmā
爱 妈妈
tā
3. 他

Màikè
麦 克。

xìng
A. 姓

bú
B. 不

jiào
C. 叫

4. Pilih kalimat dari kata “ 的” yang berarti MILIK / Kepunyaan :
hěn hǎo de péngyǒu
A. 很 好 的 朋 友
de kèběn shū
的课本 书

tā men de shǒu jī hěn guì
B. 他 们 的 手 机 很 贵

commit to user
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5. “Menari adalah hobiku, sejak kecil aku sudah suka menari”. Arti kalimat dalam
bahasa Mandarin adalah :
A.

tiàowǔ shìwǒ de àihào jiù cóngxiǎo wǒ xǐhuan tiàowǔ
跳舞 是我 的 爱好 ，就 从小 我 喜欢 跳舞 。

tiàowǔ shì wǒ de àihào jiù wǒ xǐhuan tiàowǔ
B. 跳舞 是 我 的 爱好 ，就 我 喜欢 跳舞 。
tiàowǔ shì wǒ de ài hào cóngxiǎo wǒjiù xǐhuan tiàowǔ
C. 跳 舞 是 我 的 爱 好 ， 从 小 我 就 喜 欢 跳 舞 。

6. 睡好觉 说
听
帮助
跳舞
能
我
Urutkan kata-kata diatas menjadi kalimat yang benar adalah :
A.

shuōtīng tiàowǔ néng bāngzhù wǒ shuìhǎojiào
说听
跳舞 能
帮助 我 睡好觉 。

tīngshuō tiàowǔ néng bāngzhù wǒ shuìhǎojiào
B.
听说
跳舞 能
帮助 我 睡好觉 。
C.

shuōshuō tiàowǔ néng bāngzhù wǒshuìhǎojiào
说说
跳舞 能
帮助
我睡好觉 。
duìbu qǐ
： 对 不 起！

7. 男
女

：

!

zàijiàn
A. 再 见

méiguān xi
B. 没 关 系

nǐ hǎo
C. 你 好

8. Urutan shio yang ke-5 dan ke-7 adalah :
A.

lóng
mǎ
龙 dan 马

tù
mǎ
B. 兔 dan 马

lóng
yáng
C. 龙 dan 羊

dà

9. Lawan kata (besar) “大” ：
A.

xiǎo
小

duǎn
B. 短

C.

shàng
上

nàběn lánsè deshū shì nǐ de búshì wǒde
10. 那 本 蓝 色 的 书 是 你 的 ，不 是 我 的 。Arti kalimat tersebut adalah :
A. Buku yang berwarna merah itu adalah punyaku bukan punyamu.
B. Buku yang berwarna hijau itu adalah punyamu bukan punyaku.
C. Buku yang berwarna biru itu adalah punyamu bukan punyaku.
wǒ cháng qù tú shūguǎn nǐ cháng
11. 我

常

去图书

馆 ，你

常

nǐ xiànzài zhù jiā mǎ
16. : 你 现 在 住 家 马 ?
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qù ma

bú wǒxiànzàizhù

去 吗？

B : 不! 我 现 在 住 . . . 。

tú shūguǎn

wǒ hěn hǎo

A. 图 书 馆

A. 我 很 好

gōngyuán

zánmen zǒu ba

B. 咱 们 走 吧

C. 宿 舍

常 去

wǎnshang nǐcháng zuò shénme
12.

晚

上

你

常

做

什 么？

wǒ jiào ānnà

mèimèi xǐ huan dàmāo
17. 妹 妹 喜 欢 大 猫 。
dànshì jiě jiě xǐ huan

A. 我 叫 安娜
常

shǎo

看 书

常

少

A.

wǒ cháng pǎobù

C. 我

māo

但 是 姐姐 喜 欢 . . . 猫 。

wǒ cháng kànshū

B. 我

园

sùshè

wǒ cháng qù

C. 我

公

B.

xiǎo

跑步

小

B.

duō

C. 多
nǐ yào qù nǎer

jīntiān xīngqī yī

13. A: 你 要 去 哪 儿？
wǒ yào qù

18. 今 天 星 期一， 前 天 星

mǎi dōng xī

B: 我 要 去 . . . 买 东 西。
chāoshì

A.

公

B.

星 期六
xīng qī wǔ

C. 老 师

C.

nǐzàikànshénme zài kàn diànshì
14. A: 你 在 看 什 么 ？ 在 看 电 视
jù mǎ

B:不 是！ 我 在 看 .....。

星 期日
xīng qī liù

lǎoshī

búshì wǒzàikàn

期几？
A.

园

剧 马 ？

qī jǐ
xīng qī rì

超 市
gōngyuán

B.

qiántiān xīng

星 期五

wǒ cháng jiè shū
19. 我

cháng zài

常 借 书 ，. . . 常 在

nà er kànshū

那儿 看 书 。
hé
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mànhuà

yǔ

漫 画

B. 与

A.

yī mèi ér

yě

B. 伊 妹 儿

C. 也

diànyǐng

电 影

C.

wǒ xǐhuan kàn shū hé kàn zázhì
15. A : 我 喜 欢

看 书 和 看 杂志

yǒu shíhou gēn péngyǒu

20. 有 时 候 跟 朋 友 . . . 去

hái yǒu huàhuàér
，还

有

nǐ de

gōngyuán

公 园 。

画 画 儿。

zánmen

hěnduō

A. 咱 们

B : 你的 . . . 很 多 。

yì qǐ

ài hào

B. 一起

A. 爱 好

huòzhě

shíjiān

C. 或 者

B. 时 间
ài rén

C. 爱 人

Tulislah urutan goresan Hanzi di bawah ini dengan baik dan benar !

日
买
你
去
天
月

qù
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来
有
会
的
F. Media
Laptop menggunakan aplikasi Pablo, spidol, white board
G. Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, menyimak, ceramah
H. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pendahuluan
a. Memberi salam
b. Mengecek kehadiran siswa
c. Mereview pelajaran sebelumnya
d. Mengetengahkan topik pelajaran
e. Menjelaskan tujuan pelajaran
f. Menjelaskan manfaat pelajaran
2. Kegiatan Inti
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
Tahap
Eksplorasi Membagikan lembar soal final Memperhatikan intruksi dari guru
5’
test
Elaborasi
25’
Konfirmasi
15’

Menjaga
kondusif

agar

kelas

tetap Mengerjakan soal final test
selama
waku
yang
telah
ditentukan
Membahas pelajaran yang telah Siswa memperhatikan penjelasan
dipelajari
dari guru

3. Penutup
a. Meringkas pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Menyampaikan pelajaran yang akan datang
d. Memberi salam penutup
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e. Sumber Belajar
Buku Pelajaran Bahasa Mandarin Mudah Belajar Bahasa Mandarin 1,
对外汉语本料列教材，语音技能类 （一年级）
3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
Untuk setiap kegiatan mengajar guru memerlukan suatu perencanaan
terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar penyampaian materi ajar tertata dan
berjalan lancar. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana
pembelajaran yang dibuat untuk setiap proses belajar mengajar yang berisi bahan
ajar materi tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi,
pengelompokan, penyusunan dan penyajian materi kurikulum yang telah
dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan setempat.
Dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Mandarin di SMA Negeri 6
Surakarta, praktikan menggunakan media pembelajaran Pablo. Materi berupa
penulisan Hanzi yang baik dan benar serta kosakata sederhana yang sering kita
dijumpai.
Kegiatan belajar mengajar bahasa China di SMA Negeri 6 Surakarta
menggunakan media Pablo. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dalam 8
pertemuan, 1 pertemuan untuk perkenalan dan ujian pre test, 2 pertemuan untuk
ujian post test 1 dan post test 2, 4 pertemuan untuk pemberian materi, dan 1
pertemuan untuk final test.
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Tabel 3.6
Daftar Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar
No

Hari/Tanggal / pertemuan ke-

Materi

1

Selasa, 14 Februari 2012 / 1

Perkenalan + Pre test I

2
3
4
5
6
7

Selasa, 21 Februari 2012 / 2
Selasa, 28 Februari 2012 / 3
Selasa, 20 Maret 2012 / 4
Selasa, 3 April 2012 / 5
Selasa, 10 April 2012 / 6
Selasa, 24 April 2012 / 7

Materi 1 “Hobi”
Materi 2 “Antonim”
Post test I (Materi 1 dan Materi 2)
Materi 3 “Ulang tahun”
Materi 4 “Shio”
Post test II (Materi 3 dan Materi 4)

8

Selasa, 1 Mei 2012 / 8

Final test

a. Pertemuan pertama (14 Februari 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Pada pertemuan pertama guru praktikan memulai kegiatan belajar
mengajar dengan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin. Guru
praktikan menyapa para siswa dengan kalimat “大家好 dàjiā hǎo”. Para siswa
menjawabnya dengan lantang dan jelas “您好 nín hǎo”. Setelah guru
memperkenalkan diri

dan menyapa para

siswa, guru meminta siswa

memperkenalkan diri mereka satu per satu. Seperti kalimat “nama saya Sinta ”
(我叫 wǒ jiào Sinta), saya tinggal di Sukoharjo (我住在 wǒ zhù zài Sukoharjo),
tahun ini umur saya 21 tahun (我今年20 岁了wǒ jīnnián 20 suì le).
Kemudian guru mencoba memberikan ujian pre test. Ujian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata bahasa Mandarin serta urutan
goresan penulisan Hanzi yang telah dikuasai oleh para siswa. Ujian ini harus
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dikerjakan selama 30 menit. Pre test yang diberikan guru praktikan berisi 10 soal
menjodohkan kosakata bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, 10 soal
mengartikan kosakata bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, 5 soal menulis Hanzi
dengan urutan goresan yang baik dan benar. Diakhir pertemuan kali ini guru
berpesan agar minggu depan dan setiap pelajaran dari guru praktikan, para siswa
membawa laptop minimal ada 4 laptop untuk sekelas, karena di kelas tidak ada
LCD. Kemudian guru praktikan menjelaskan bahwa setiap masuk pelajaran
bahasa Mandarin selalu ada test “听写 tīngxiě” (mendengar dan menulis = dekte)
. Tujuan dari听写 tīngxiě adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para
siswa belajar materi bahasa Mandarin yang telah dipelajari di sekolah. Dengan
demikian, guru praktikan dapat mengetahui hasil peningkatan kualitas belajar
masing-masing para siswa selama ini menggunakan media Pablo.
b. Pertemuan kedua (21 Februari 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Pertemuan kedua ini guru praktikan mulai memberikan materi tentang
hobi yang berupa dialog, di dalam materi ini terdapat kosakata yang wajib
dipahami oleh para siswa. Dan tidak hanya itu, siswa juga harus memahami cara
menulis Hanzi dengan urutan goresan penulisan yang baik dan benar. Guru
memulai membacakan kosakata tersebut diikuti oleh para siswa. Setelah
memahami arti kosakata tersebut, kemudian dilanjutkan membaca dialog tentang
hobi. Agar semua siswa dapat memahami isi dialog tersebut maka siswa dibagi
menjadi 4 kelompok.
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Perwakilan dari dua kelompok maju ke depan kelas untuk membacakan
dialog tesebut. Setelah semua siswa dapat memahami isi dialog tersebut, guru
mencoba mengajarkan cara menulis Hanzi dengan urutan goresan yang baik dan
benar menggunakan media Pablo. Kemudian mengerjakan tugas. Di akhir
pertemuan kali ini guru memberi pekerjaan rumah (PR) kepada para siswa.
Pekerjaan rumah ini berupa menulis Hanzi yang ada di dalam kosakata dengan
urutan goresan yang baik dan benar beserta artinya dengan dipandu oleh media
Pablo yang telah guru berikan ke masing-masing laptop para siswa.
c. Pertemun ketiga (28 Februari 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Sebelum memulai pelajaran guru praktikan meminta para siswa untuk
mengumpulkan pekerjaan rumah (PR), kemudian guru praktikan memberikan
review mengenai materi yang telah dipelajari minggu lalu. Setelah review selesai,
guru praktikan memberi test “听写 tīngxiě” materi minggu lalu sebanyak 20 soal.
Setelah itu, guru praktikan memulai materi baru yakni antonim (lawan kata). Guru
meminta para siswa membuka aplikasi Pablo di laptop mereka, kemudian masingmasing siswa menuliskannya di papan tulis, yang harus ditulis adalah Hanzi,
Pinyin, artinya, dan juga cara menulis Hanzi sesuai urutan goresan yang baik dan
benar. Setelah itu guru menerangkan satu per satu antonim yang telah ditulis para
siswa di papan tulis dan juga para siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami.
Di akhir pertemuan kali ini guru memberi pekerjaan rumah (PR) kepada
commit
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dengan urutan goresan yang baik dan benar beserta artinya dengan dipandu oleh
media Pablo yang telah guru berikan ke masing-masing laptop para siswa. Dan
juga memberitahukan bahwa minggu depan akan diadakan post test 1, materi hobi
dan antonim.
d. Pertemuan keempat (20 Maret 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Sebelum memulai pelajaran guru praktikan meminta agar semua buku
yang ada di atas meja wajib dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Kemudian
guru praktikan membagikan lembar test ke para siswa. Ujian post test 1 ini
dikerjakan selama 40 menit. Soal ujian kali ini berisi 20 soal. Di akhir pertemuan
kali ini guru memberikan sebuah lagu sebagai refleksi diri mereka setelah ujian.
e. Pertemuan kelima (3 April 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Pertemuan kelima ini guru praktikan mulai memberikan materi
tentang ulang tahun yang berupa dialog, di dalam materi ini terdapat kosakata
yang wajib dipahami oleh para siswa. Dan tidak hanya itu, siswa juga harus
memahami cara menulis Hanzi dengan urutan goresan penulisan yang baik dan
benar. Guru memulai membacakan kosakata tersebut diikuti oleh para siswa.
Setelah memahami arti kosakata tersebut, kemudian dilanjutkan membaca dialog
tentang hobi. Agar semua siswa dapat memahami isi dialog tersebut maka siswa
dibagi menjadi 4 kelompok. Perwakilan dari dua kelompok maju ke depan kelas
untuk membacakan dialog tesebut. Setelah semua siswa dapat memahami isi
dialog tersebut, guru mencoba mengajarkan cara menulis Hanzi dengan urutan
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goresan yang baik dan benar menggunakan media Pablo. Diakhir pertemuan kali
ini guru memberi pekerjaan rumah (PR) kepada para siswa. Pekerjaan rumah ini
berupa menulis Hanzi yang ada di dalam kosakata dengan urutan goresan yang
baik dan benar beserta artinya dengan dipandu oleh media Pablo yang telah guru
berikan ke masing-masing laptop para siswa
f. Pertemuan keenam (10 April 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Sebelum memulai pelajaran guru praktikan meminta para siswa untuk
mengumpulkan pekerjaan rumah (PR), kemudian guru praktikan memberikan
review mengenai materi yang telah dipelajari minggu lalu. Setelah review selesai,
guru praktikan memberi test “听写 tīngxiě” materi yang telah dipelajari mingguminggu sebelumya sebanyak 30 soal. Setelah itu, guru praktikan memulai materi
baru yakni shio (12 macam lambang binatang). Guru meminta para siswa
membuka aplikasi Pablo di laptop mereka, kemudian masing-masing siswa
menuliskannya di papan tulis, yang harus ditulis adalah Hanzi, Pinyin, artinya,
dan juga cara menulis Hanzi sesuai urutan goresan yang baik dan benar. Setelah
itu guru menerangkan satu per satu shio (12 macam lambang binatang) yang telah
ditulis para siswa di papan tulis dan juga para siswa diberi kesempatan untuk
bertanya jika masih ada materi yang belum dipahami.
Di akhir pertemuan kali ini guru memberi pekerjaan rumah (PR) kepada
para siswa. Pekerjaan rumah ini berupa menulis Hanzi yang ada di dalam kosakata
dengan urutan goresan yang baik dan benar beserta artinya dengan dipandu oleh
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juga memberitahukan bahwa minggu depan akan diadakan post test 2, materi
ulang tahun dan shio.
g. Pertemuan ketujuh (24 April 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Sebelum memulai pelajaran guru praktikan meminta agar semua buku
yang ada di atas meja wajib dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Kemudian
guru praktikan membagikan lembar test ke para siswa. Ujian post test 2 ini
dikerjakan selama 40 menit. Soal ujian kali ini berisi 30 soal. Di akhir pertemuan
kali ini guru memberikan sebuah lagu sebagai refleksi diri mereka setelah ujian.
Dan juga guru praktikan menyampaikan bahwa minggu depan akan diadakan final
test. Materinya mulai dari meteri hobi sampai shio.
h. Pertemuan kedelapan (1 Mei 2012)
Guru praktikan datang ke kelas tepat waktu dan memberi salam kepada
para siswa. Sebelum memulai pelajaran guru praktikan meminta agar semua buku
yang ada di atas meja wajib dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Kemudian
guru praktikan membagikan lembar test ke para siswa. Ujian final test merupakan
test terakhir yang diberikan oleh guru praktikan kepada para siswa. Ujian final test
ini dikerjakan selama 45 menit. Soal ujian kali ini berisi 30 soal. Jenis soal yang
sama dengan ujian-ujian pre test sebelumnya, hanya saja komposisi pertanyaan di
ujian post test kali ini jauh lebih berbobot dibandingkan ujian-ujian pre test
sebelumnya. Di akhir pertemuan kali ini guru memberikan sebuah lagu sebagai
refleksi diri mereka setelah ujian.
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Selama

mengajar

guru

praktikan

menerapkan

beberapa

metode

pengajaran. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab,
menirukan, dan metode diskusi. Metode ceramah yaitu ketika membuka pelajaran,
menjelaskan materi, dan menutup pelajaran. Kemudian metode tanya jawab, yaitu
ketika guru memberikan pertanyaan ringan dan membuka kesempatan bertanya
bagi siswa yang merasa belum jelas. Ada juga metode menirukan, yaitu ketika
guru mencatatkan di papan tulis maka para siswa juga mencatatnya pada buku
catatan mereka, begitu juga saat menjelaskan materi berupa kosakata guru
praktikan membaca terlebih dahulu kemudian para siswa menirukan membaca
sesuai perkataan guru.
Metode lainnya adalah metode diskusi, yaitu para siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok, tujuannya agar guru praktikan lebh mudah menilai para
siswanya yang mana yang aktif dan mana yang kurang aktif, sehingga guru
praktikan dapat melakukan pendekatan kepada setiap siswa. Dan juga agar setiap
siswa dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
Metode-metode yang cukup sederhana ini dipilih karena tidak terlalu rumit
sehingga sesuai untuk para siswa yang mempelajari materi baru. Untuk
menghindari kejenuhan, guru praktikan memberi variasi dalam membuka dan
menutup pelajaran seperti : “你们准备好了吗？nǐmen zhǔnbèi hǎo le ma?”
(apakah kalian sudah siap?) “很好 hěn hǎo，你们很热情 nǐmenhěnrèqíng，再见
zàijiàn。。。。加油 jiāyóu！！！！” (kalian begitu antusias, sangat bagus.
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sifat humorisnya agar para siswa tidak tegang dan memberi lagu-lagu sederhana
untuk dinyanyikan bersama-sama, jika ada sisa waktu setelah menjelaskan materi.
Menurut Harry Suyardi (2001 : 4), dalam mempelajari bahasa asing, cara
penyajian yang tidak biasa, imajinatif, dan penuh humor lebih sering
membuahkan hasil yang efektif dari cara yang biasa. Menyanyi merupakan salah
satu hal yang disukai oleh para siswa, karena selain menyenangkan juga bisa
menambah perbendaharaan kosakata. Proses belajar yang nyaman dan
menyenangkan, akan memudahkan siswa menyerap serta memahami pelajaran,
Dalam KBM, keadaan kelas yang kondusif memang perlu diciptakan agar proses
pencapaian tujuan belajar mengajar menjadi lebih lancar.

C. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penulis dalam penyampaian materi
bahasa Mandarin, maka pelaksanaan tes/ujian menjadi penting dilakukan, selama
praktek mengajar penulis melakukan tes/ujian sebanyak 4 kali.
Berikut ini daftar hasil nilai tes dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar:
Tabel 3.6
DAFTAR NILAI SISWA KELAS XI BAHASA 2
SMA NEGERI 6 SURAKARTA

No

Nama Siswa

Sebelum
menggunakan
media Pablo
44

Nilai Tes (satuan 100)
Setelah menggunakan media Pablo
Tes I

Tes II

Tes III

63

75

84

1.

AKHDAR FARDONI

2.

ANDRIAN BAGASKARA

48

62

74

87

3.

ARDO KRISWINANTO UTOMO

43

68

79

86

4.

BRIANDIKA TRASTIOVA

51

69

75

78

5.
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63

69

72
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6.

DHANI AGAS SAPUTRA

51

69

76

77

7.

EKA PUTRI SUEB PANGESTU

53

66

70

73

8.

ELLYZABETH

55

62

74

79

9.

FAUZI MUSLIMIN

50

69

75

77

10.

FRANSISCA DAMA INSANI

40

63

72

75

11.

GANUNG DWI HARJONO

46

66

75

77

12.

GERSOM KURNIAWAN

55

70

74

79

13.

HARI ARIF SETIAWAN

45

60

74

76

14.

IRFANDA ADNAN BUKHORI

52

76

70

75

15.

JOSHUA ORIVIAN SUTADI

43

73

70

75

16.

KEN ARDANSARI

57

70

70

85

17.

MIFTAKHURROHMAH

54

66

76

85

18.

NAJIB ADITYA SIFA

47

69

76

80

19.

PRADITYA KRISNAWAN MULYONO

45

73

76

84

20.

PUTRI SEPTIANA AYU SHOLECHAH

42

67

76

80

21.

RIVANIA ADHARIMA

42

69

82

82

22.

RUT MELIA RAHMANI

52

72

75

77

23.

THETAF BANGKIT APRILLATISTA

51

66

76

80

24.

TIKA WIDYA NINGRUM

43

73

79

83

25.

WIDYA BUDI SETIAWATI

54

70

72

75

26.

WIYUDHA BETHA DINARAGIS

52

67

74

77

27.

YOSHEPINE DIES ARFIANI

43

64

75

79

28.

YUSACH WIDHI SAPUTRA

55

69

72

74

Jumlah

1355

1894

2081

2211

Nilai Rata-rata kelas

48,39

67,64

74,32

78,96

Sumber: Pribadi
Berdasarkan tabel di atas maka diketahui peningkatan prestasi siswa dalam
pembelajaran kosakata dan menulis Hanzi melalui media Pablo. Hal ini dapat
diketahui dari nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan media Pablo nilainya 48
dan setelah pembelajaran menggunakan media Pablo meningkat menjadi 73.
Berikut hasil perhitungan nilai:
Nilai rata-rata kelas sebelum menggunakan media Pablo = 48
Nilai rata-rata kelas setelah menggunakan media Pablo = 73
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67,64 + 74,32 + 78,96 = 220,92 : 3 = 73,64

D. Hambatan yang dialami dalam Proses Belajar Mengajar
Hambatan yang dialami dalam proses belajar mengajar menggunakan
media aplikasi Pablo yaitu :
a. Media Pablo yang digunakan oleh guru praktikan harus menggunakan
laptop dan karena di kelas tidak tersedia IT sehingga siswa yang duduk
dibagian belakang kurang jelas melihat media Pablo yang ada di
laptop tersebut.
b. Waktu yang diberikan kepada guru praktikan untuk mengajarkan
bahasa China terlalu singkat.
c. Untuk semua materi ajar ada beberapa siswa yang masih kurang
menguasai aspek berbicara/pelafalan dan juga kurangnya minat siswa
mempelajari Hanzi.

E. Upaya Mengatasi Hambatan yang dirasakan
Dengan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar, maka guru praktikan menemukan bagaimana upaya mengatasi
hambatan-hambatan tersebut yaitu:
a. Karena media Pablo yang digunakan oleh guru praktikan harus
menggunakan laptop dan karena di kelas tidak tersedia IT sehingga
siswa yang duduk dibagian belakang kurang jelas melihat media Pablo
yang ada di dalam laptop tersebut, maka guru praktikan meminta agar
ada beberapa siswa yang membawa laptop ke sekolah, paling tidak ada
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4 laptop setiap kelompok. Dengan demikian akan mempermudah
proses belajar mengajar di kelas.
b. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, guru praktikan datang ke kelas
tepat waktu. Selain itu, materi yang diberikan kepada siswa dibuat
sederhana dan singkat.
c. Siswa dalam kelas tersebut dilatih untuk belajar cara pengucapan dan
pelafalan yang baik. Dan juga melatih mereka untuk belajar menguasai
kosakata serta cara menulis Hanzi sesuai urutan goresan yang baik dan
benar dengan menggunakan media Pablo.
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BAB IV
KEIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan di SMA Negeri 6 Surakarta,
dapat diperoleh kesimpulan yaitu :
1. Metode pengajaran menulis Hanzi yang sederhana dan menyenangkan, maka
memberikan manfaat, yaitu: a) Siswa lebih memahami dasar-dasar-dasar
menulis Hanzi sesuai dengan urutan goresan yang baik dan benar; b) Siswa
merasa lebih memahami penulisan Hanzi dengan urutan goresan yang baik
dan benar serta menambah penguasaan kosakata dengan menggunakan
aplikasi Pablo karena aplikasi yang sederhana dan menyenangkan tersebut
sangat membantu para siswa untuk mempelajari bahasa Mandarin; c) Siswa
lebih berantusias untuk mempelajari penguasaan kosakata dan penulisan
Hanzi dengan menggunakan aplikasi Pablo ini; d) Dengan banyak latihan
menulis

Hanzi

dan

menghafalkan

kosakata

secara

sederhana

dan

menyenangkan menggunakan aplikasi Pablo ini, siswa lebih mudah
mengingat kosakata dan penulisan Hanzi yang baik dan benar.
2. Penggunaan

media

Pablo

dapat

meningkatkan

proses

pembelajaran

penguasaan kosakata bahasa Mandarin dan cara menulis Hanzi dengan urutan
goresan yang baik dan benar. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata yang didapat
dari ujian pre test ini adalah 48,39 setelah melakukan pre test, guru praktikan
memberikan materi menggunakan
aplikasi Pablo. Untuk mengetahui
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tingkat penguasaan kosakata setelah menggunakan media aplikasi Pablo.
Praktikan memberikan ujian final test. Dari hasil ujian final test ini para siswa
mengalami peningkatan hasil nilai. Nilai final test para siswa adalah 78,96.
Terdapat kenaikan nilai rata-rata dari hasil ujian pre test dan final test yang
dilakukan yaitu 30,57.
3. Hambatan yang dialami guru praktikan dan para siswa dalam proses belajar
mengajar menggunakan media aplikasi Pablo adalah: a) Karena di kelas tidak
tersedia IT, maka siswa yang duduk dibagian belakang tidak dapat melihat
media Pablo dengan jelas; b) Waktu yang diberikan kepada guru praktikan
untuk mengajarkan bahasa China terlalu singkat; c) Untuk semua materi ajar
ada beberapa siswa yang masih kurang menguasai aspek berbicara/pelafalan
dan juga kurangnya minat siswa mempelajari Hanzi. Hal ini disebabkan
karena siswa belum terbiasa dengan cara pengucapan/pelafalan dan penulisan
Hanzi dalam bahasa Mandarin.
4. Upaya penanganan masalah yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar
dengan menggunakan media Pablo, yaitu: a) Karena media Pablo yang
digunakan oleh guru praktikan harus menggunakan laptop dan di kelas tidak
tersedia IT sehingga siswa yang duduk dibagian belakang kurang jelas melihat
media Pablo, maka masing-masing kelompok membawa sebuah laptop dari
rumah. Dengan demikian akan mempermudah proses belajar mengajar di
kelas; b) Untuk mengatasi keterbatasan waktu, guru praktikan datang ke kelas
tepat waktu. Selain itu, materi yang diberikan kepada siswa dibuat sederhana
dan singkat; c) Siswa dalam kelas tersebut dilatih untuk belajar cara
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pengucapan dan pelafalan yang baik. Dan juga melatih mereka untuk belajar
menguasai kosakata serta cara menulis Hanzi sesuai urutan goresan yang baik
dan benar dengan menggunakan media Pablo.

B. Saran
Dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis ingin memberikan
beberapa saran terhadap pihak-pihak yang terkait antara lain :
a. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta
1. Memberi fasilitas LCD untuk kelas bahasa.
2. Menambah kurikulum bahasa Mandarin untuk Kelas XI lainnya,
misalnya: Kelas XI IPS atau Kelas XI IPA. Karena bahasa Mandarin
merupakan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan di segala bidang
pekerjaan di dunia globalisasi.
b. Kepada Guru Bahasa Mandarin SMA Negeri 6 Surakarta
1. Agar menggunakan media atau metode pembelajaran yang efektif,
efisien, inovatif, aktif, menarik, dan kreatif pada kegiatan belajar
mengajar.
2. Memanfaatkan fasilitas Laboratorium Bahasa secara baik, karena para
siswa sangat antusias untuk belajar bahasa Mandarin.
c. Kepada Ketua Program D3 Bahasa China
Agar memberikan seminar pelatihan atau pembekalan yang lebih baik lagi
kepada mahasiswa yang mengerjakan Laporan Tugas Akhir dan Praktik
Kerja Lapangan.
commit to user

