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ABSTRAK

Angga Pratama, 2008. Pembelajaran bahasa China dengan menggunakan 

metode ceramah, Tanya jawab dan latihan di Sekolah Dasar Tarakanita Solo baru 

Surakarta. Program DIII Bahasa China, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar Bahasa China dengan menggunakan metode Ceramah, Tanya Jawab dan 

Latihan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran 

bahasa China di tingkat Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah observasi 

langsung, study pustaka dan wawancara.

Hasil dari pengamatan yang diperoleh secara garis besar adalah metode 

ceramah, tanya jawab dan latihan merupakan metode yang tepat untuk digunakan 

dalam pembelajaran bahasa China di tingkat Sekolah Dasar. Dan banyaknya faktor-

faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa China di tingkat 

Sekolah Dasar selain penggunaan metode pembelajaran yang tepat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran bahasa mandarin di berbagai jenjang pendidikan saat ini 

sudah menjadi tren yang berkembang pesat di dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Banyak sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta mulai memasukkan materi 

pendidikan bahasa China sebagai salah satu mata pelajaran. Karena 

perkembangan yang begitu cepat tadi, banyak sekolah-sekolah yang belum siap 

untuk menyelenggarakan pengajaran bahasa China dengan baik dan benar, dengan 

bekal seadanya mereka berani mengadakan pengajaran bahasa China di 

sekolahnya. Sehingga dapat kita lihat dampak negatif yang muncul yaitu banyak 

siswa yang merasa kesulitan terhadap pelajaran bahasa China.

Di tingkat Sekolah Dasar, tingkat kesulitan pembelajaran bahasa China 

merupakan yang tersulit dibandingkan pada jenjang pendidikan lain seperti 

sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Apalagi jika sebagian besar siswa baru 

pertama kali mendapat pelajaran bahasa China, maka tingkat kesulitannya 

bertambah menjadi semakin besar

Untuk itu bahasa China seharusnya mulai diajarkan pada anak usia dini, 

supaya di tingkat-tingkat pendidikan selanjutnya siswa tidak mengalami kesulitan 

terhadap pelajaran bahasa China. Karena mereka sudah punya dasar yang kuat 

terhadap bahasa China. Karena tingkat kesulitan dari pengajaran bahasa China

tersebut maka seorang pendidik harus mempunyai metode-metode yang tepat 

dalam mangajarkan bahasa China di tingkat Sekolah Dasar. Metode-metode 

pengajaran tersebut antara lain : 

- Metode Ceramah

- Metode Tanya Jawab

- Metode Diskusi 

- Metode Pemberian Tugas

- Metode Latihan
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- Metode Kerja Kelompok

- Metode Karyawisata

- Metode Demonstasi dan Eksperimen

Dari sekian banyak metode-metode pengajaran diatas penulis mencoba 

melakukan penelitian apakah metode ceramah, tanya jawab, dan latihan 

merupakan metode yang tepat dalam pengajaran Hanzi di Tingkat Sekolah Dasar 

khususnya di Sekolah Dasar Kristen Tarakanita Solo Baru Surakarta. Ketiga 

metode tersebut penulis anggap paling tepat dalam mengajarkan bahasa China di 

tingkat Sekolah Dasar karena dalam bahasa china hurufnya mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan huruf Romawi yang telah dikenal oleh semua 

siswa tingkat Sekolah Dasar di Indonesia umumnya dan di Sekolah Dasar 

Tarakanita khususnya. Untuk membiasakan siswa dengan huruf-huruf tersebut

pendidik harus memberikan latihan-latihan dan tugas-tugas yang terus menerus. 

Dengan metode Tanya Jawab dan Latihan maka latihan-latihan dan tugas-tugas 

akan sering dihadapi oleh siswa, sehingga siswa akan terbiasa dengan huruf-huruf 

Hanzi tersebut. Sedangkan metode ceramah harus digunakan karena masalah yang 

sering dihadapi oleh pendidik dalam menyampaikan pelajarannya yaitu 

ketidakmampuan pendidik dalam menguasai kelas sehingga proses penyampaian 

pelajaran dari pendidik ke siswa tidak bisa maksimal. Dengan menerapkan metode 

ceramah maka masalah penguasaan kelas akan teratasi.

Kesuksesan pengajaran bahasa China pasti tidak hanya dipengaruhi oleh 

metode-metode yang digunakan pengajar dalam mengajarkan bahasa China. Tapi 

ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, untuk itu dalam penelitian ini 

diharapkan kita dapat mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi 

kesuksesan pengajaran bahasa China di tingkat Sekolag Dasar khususnya di 

Sekolah Dasar Kristen Tarakanita Solo Baru Surakarta.
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B. Batasan masalah

Batasan  masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan membatasi masalah maka sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas 

dalam Tugas Akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah metode ceramah, tanya jawab dan latihan merupakan metode yang 

tepat untuk pengajaran bahasa China di tingkat sekolah dasar ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan proses belajar 

mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan latihan dan 

apa solusi untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, begitu juga pada kesempatan kali ini. Penulis juga mempunyai tujuan, 

yaitu:

a) Untuk mengetahui apakah metode ceramah, tanya jawab dan latihan 

merupakan metode yang cocok untuk mengajarkan bahasa China di Tingkat 

Sekolah Dasar.

b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat keberhasilan proses 

belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

latihan serta memberi solusi cara mengatasi hambatan tersebut.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya penelitian adalah:

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi

pengembangan pengajaran Bahasa China. Serta diharapkan dapat menambah 

literature atas bahan-bahan informasi ilmiah. Serta memberikan solusi 

terhadap masalah yang sedang diteliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi guru

Sebagai bahan masukan bagi guru tentang faktor apa saja yang 

mempengaruhi pengajaran bahasa China dan juga mengetahui apakah 

metode ceramah, tanya jawab dan latihan merupakan metode yang tepat 

untuk pengajaran hanzi di tingkat sekolah dasar.

b. Bagi guru pamong

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan peningkatan pengajaran bahasa China di tingkat 

sekolah dasar. 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode-Metode Mengajar

1) Metode Ceramah.

Metode Ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh 

guru dengan penjelasan lisan atau penuturan secara langsung terhadap siswa. 

Metode ceramah merupakan metode yang paling sering disajikan oleh seorang 

pengajar dalam kegiatan belajar mengajar ( re-searhengine.com)

Metode ceramah mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu :

Kelebihan :

1. Pendidik akan lebih mudah dalam mengorganisasikan kelas.

2. Metode ini efektif digunakan dalam kelas yang besar.

3. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.

4. Pendidik mudah dalam menjelaskan pelajaran dengan baik.

Kekurangan :

1. Pendidik kurang mengetahui samapai sejauh mana siswa mengerti terhadap 

pelajaran yang disampaikan.

2. Kata – kata yang diucapkan oleh pendidik sering ditafsirkan salah oleh siswa.

3. Bagi siswa yang mempunyai kemampuan visual yang tinggi akan rugi dan 

bagi siswa yang mempunyai kemampuan auditif akan lebih besar 

menerimananya.

4. Akan membosankan bila dilakukan terlalu lama.

5. Siswa akan sulit sekali tertarik akan ceramah yang dilakukan oleh pendidik.

6. Siswa menjadi pasif.

Dalam praktiknya, pengajar dalam mengajar tidak bisa hanya mengguna-

kan metode ceramah saja, tapi dikombinasikan dengan metode-metode mengajar 

lainnya. Misalnya metode ceramah biasanya dikombinasikan dengan tanya jawab 

dan penugasan. Hal ini dilakukan supaya kebosanan dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak dialami oleh siswa.
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    2.     Metode Latihan

Metode latihan digunakan terutama untuk pelajaran-pelajaran yang 

memerlukan ketrampilan (skill) seperti pelajaran akuntansi, komputer, stenografi, 

penjualan barang, korespondensi, mengetik dan sebagainya. Untuk pelajaran 

Matematika, Bahasa Inggris sering pula menggunakan metode ini. Metode latihan 

atau disebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik 

untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk 

memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat juga 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan 

keterampilan (www.pakguruonline.pendidikan.net).

Sebagai suatu metode yang diakui banyak mempunyai kelebihan, juga 

tidak dapat disangkal bahwa metode latihan mempunyai beberapa kelemahan. 

Maka dari itu, guru yang ingin mempergunakan metode latihan ini kiranya tidak 

salah bila memahami karakteristik metode ini.

Syaiful Bahri Djamarah (1996:108-109), merinci kelebihan dan 

kelemahan metode latihan sebagai berikut: 

Kelebihan metode latihan :

1. Untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, melafalkan huruf, 

kata kata atau kalimat, membuat alat, menggunakan alat-alat (mesin permanen 

dan elektrik), dan terampil menggunakan peralatan olah raga.

2. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, menjumlah, 

pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol), dan sebagainya.

3. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, seperti   

hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta dan 

sebagainya.

4. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta 

kecepatan pelaksanaan.

5. Pemanfaatan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta 

kecepatan pelaksanaan.

6. Pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, 

rumit, menjadi lebih otomatis. 
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Kelemahan metode latihan

1. Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak dibawa 

kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian.

2. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan.

3. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan 

hal yang monoton, mudah dan membosankan.

4. Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis.

5. Dapat menimbulkan verbalisme.

Dalam praktiknya, metode latihan tidak bisa berdiri sendiri namun 

divariasikan dengan metode ceramah, sebagaimana dijelaskan Syaiful Bahri 

Djamarah :

“Metode latihan umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau 

keterampilan dari bahan yang dipelajarinya. Karena itu, metode ceramah dapat 

digunakan sebelum maupun sesudah latihan dilakukan. Tujuan dari ceramah 

untuk memberikan penjelasan kepada siswa mengenai bentuk keterampilan 

tertentu yang akan dilakukannya.”

5. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab adalah metode mengajar yang berusaha menanyakan 

apakah siswa sudah memahami materi yang sudah diajarkan dengan baik dan 

benar. 

Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dengan tujuan-tujuan sebagai 

berikut :

- Pendidik ingin melanjutkan pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya.

- Mencairkan suasan untuk menghindari kebosanan dan adanya kerjasama dari 

siswa sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancer.

- Pendidik ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa.

Kelebihan metode Tanya Jawab :

- Suasana kelas menjadi aktif
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- Memberi kesempatan dari siswa untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami.

- Pendidik mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman siswa.

Kekurangan metode Tanya Jawab :

- Pertanyaan kadang menyimpang dari pokok permasalahan

- Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih banyak.

Selain 5 metode mengajar diatas masih banyak lagi metode – metode 

mengajar yang sering diterapkan oleh pendidik, antara lain :

- Metode Kerja kelompok

- Metode Demonstrasi dan eksperimen

- Metode Karyawisata

- Metode Seminar

- Metode Forum

- Metode Diskusi panel

- Metode Musyawarah kerja

Namun dari sekian banyak metode di atas tidak ada yang benar-benar 

sempurna apabila tanpa didampingi oleh metode yang lain. Suatu proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila pendidik mampu 

menggabungkan beberapa metode untuk digunakan dalam setiap proses 

pembelajaran. Pendidik harus jeli melihat metode-metode mana yang bagus untuk 

diterapkan dalam pembelajarannya. 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (1994:21), menyatakan bahwa: “Prestasi 

adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang 

berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka dan 

nilai-nilai yang terdapat di dalam kurikulum. Belajar adalah merupakan 

perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan dari tidak tahu menjadi tahu atau 
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dapat dikatakan sebagai proses yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah 

laku dan kecakapan seseorang . Dalam belajar terjadi perubahan dalam kebiasaan 

(habit), kecakapan-kecakapan (skills) atau mendapatkan aspek pengetahuan 

(kognitif), sikap (affektif) dan ketrampilan (psikomotorik) yang diperoleh karena 

sengaja dan bukan karena proses pertumbuhan yang bersifat fisiologis atau proses 

kematangan.Sardiman AM dalam Syaiful Bakri  Djamarah (1994:21) menyatakan 

bahwa: “Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan 

pribadi manusia seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta,   rasa, dan karsa, ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik”. 

Dari penjelasan diatas dapat mengingatkan guru akan pandangannya 

terhadap pengertian belajar. Guru yang berpandangan bahwa belajar adalah 

menghafal pelajaran maka akan berbeda cara mengajarnya dengan guru yang 

berpandangan bahwa mengajar adalah mengubah tingkah laku dan 

mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya. Maka seseorang dinyatakan 

melakukan kegiatan belajar, setelah ia memperoleh hasil, yakni terjadinya 

perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian 

belajar adalah suatu proses untuk mencapai suatu kecakapan, kebiasaan, sikap dan 

pengertian suatu pengetahuan dalam usaha merubah diri menjadi semakin baik 

dan mampu.

Sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan guru mengajar dan 

keberhasilan siswa dalam belajar, setiap akhir pelajaran diadakan evaluasi belajar 

yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan 

demikian dapat dibuat pengertian prestasi belajar adalah sebagai indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai anak didik dalam memahami 

mata pelajaran di sekolah. 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

berasal dari diri siswa sendiri (intern) dan dari luar dirinya (esktern). Prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa mempunyai kaitan erat dengan tingkat kecerdasan 

yang dimiliki siswa. Siswa yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi tentu 

lebih mudah menangkap dan mencerna pelajaran-pelajaran di sekolah daripada 
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siswa yang memiliki kecerdasan yang rendah. Kecerdasan ini tergolong faktor 

intern. Namun  faktor inteligensia bukan satu-satunya faktor penentu Prestasi 

belajar, tetapi ada faktor lain yang dapat juga mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

Faktor-faktor yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Nana 

Sudjana (1989:18) sebagai berikut:

1. Faktor interen, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, 

antara lain ialah kemampuan yang dimilikinya, minat dan motivasi serta 

faktor-faktor lainnya.

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berada di luar individu di antaranya 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut W.S. Winkel (1987:43), telah merinci faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah:

A. Faktor pada pihak siswa, terdiri dari:

1. Faktor-faktor psikis intelektual, yang meliputi taraf intelegensi, meliputi

motivasi belajar, sikap perasaan, kondisi akibat keadaan sosio kultural atau 

ekonomis, bakat, minat, emosi, kepribadian, gangguan kejiwaan atau 

gangguan kepribadian lainnya.

2. Faktor-faktor fisik yang meliputi keadaan fisik.

B. Faktor dari luar siswa yang terdiri dari:

1. Faktor -  faktor    pengatur   proses   belajar  di   sekolah,   yang  meliputi    

kurikulum pengajaran, disiplin sekolah, teacher efectiveness, fasilitas belajar 

dan pengelompokkan siswa.

2. Faktor-faktor sosial di sekolah yang meliputi sistem sosial, status sosial, dan 

interaksi guru dan siswa.

3. Faktor situasional, yang meliputi keadaan politik ekonomis, keadaan waktu 

dan tempat serta musim iklim.

      Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar siswa dapat memperoleh 

prestasi belajar yang seoptimal mungkin, maka siswa perlu meningkatkan ke-
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mampuan, minat dan motivasi yang ada dalam dirinya. Demikian pula halnya 

dengan faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor ini dapat mendorong dan meng-

hambat siswa dalam proses belajar. Lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat dapat memberi dukungan siswa di dalam belajar. Di antara ketiga 

lingkungan tersebut, lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang terpenting 

yang berfungsi sebagai lingkungan kedua yang sangat mendukung dalam 

mendidik anak atau siswa, setelah lingkungan utama yaitu lingkungan keluarga.

Dengan demikian menjadi tanggung jawab guru untuk dapat 

membangkitkan minat dan motivasi murid diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan pribadinya, bertanggung jawab dan mandiri, sehingga bisa terjun ke 

masyarakat dengan pribadi yang utuh.

Hal yang perlu diketahui oleh guru  dalam proses belajar adalah mengenai 

karakteristik siswa menyelesaikan pelajaran. 

Moh Uzer Usman (2000 : 11) membagi karakteristik siswa dalam 

mempelajari sesuatu sebagai berikut :

a. Cepat belajar : yaitu anak yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas, 

umumnya mempunyai kecerdasan diatas rata-rata. Anak yang yang super 

cerdas ini perlu dibantu dengan menempatkan pada satu kelompok khusus 

atau diberi tugas-tugas tambahan sebagai pengayaan.

b. Lambat dalam belajar : yaitu anak yang membutuhkan waktu lebih lama

dalam belajar dari waktu yang diperkirakan untuk anak-anak normal. Anak ini 

sering ketinggalan belajar karena kecerdasannya dibawah rata-rata. Anak 

seperti ini perlu diperhatikan khusus, antara lain pada kelas yang khusus atau 

pelajaran tambahan dalam program remedial.

c. Anak yang kreatif : yaitu anak yang menunjukkan kreativitas dalam kegiatan-

kegiatan tertentu, misalnya dalam kesenian, olah raga, organisasi dan 

sebagainya. Mereka selalu ingin memecahkan  persoalan, berani mengambil 

resiko yang sulit sekalipun kadang-kadang desktruktif disamping konstruktif. 

Mereka perlu diberi kesempatan seluas-luasnya agar bakatnya berkembang.

d. Anak yang berprestasi kurang (underachiever) : yaitu anak mempunyai 

inteligensi tinggi tapi prestasi belajarnya rendah (di bawah rata-rata). Gejala 
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ini berkaitan dengan motivasi, minat, sikap, kebiasaan belajar, ciri-ciri 

kepribadian tertentu, dan pola-pola pendidikan yang diterima dari orang 

tuanya, serta suasana rumah tangga pada umumnya. Mereka perlu perhatian 

dan bimbingan khusus guru maupun petugas bimbingan di sekolah.

e. Anak yang gagal (drop out) : yaitu anak yang tidak berhasil menyelesaikan 

studinya atau gagal dalam kegiatan belajar. Mereka memerlukan program 

bantuan khusus agar dapat menjadi warga negara yang produktif.

Kesimpulannya bahwa ternyata setiap siswa memiliki keunikan antara satu 

sama lain dalam  belajar mengajar. Ada anak yang cepat tanggap, mudah 

mengerti atau sebaliknya, ada anak yang kreatif tapi ada pula anak yang pintar 

dengan prestasi belajar kurang, dan ada anak yang gagal dalam belajar/sekolah 

sehingga dalam kegiatan belajar mengajar terjadi keunikan pula. Keunikan 

tersebut perlu dipahami oleh pendidik mengingat belajar bertujuan membantu 

memperoleh perubahan tingkah laku bagi siswa untuk mencapai perkembangan 

optimal
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BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah

Profil SD Tarakanita Solo Baru

SD Tarakanita Solo baru berdiri tanggal 17 Juli 1989 di komplek 

perumahan Solo Baru, tepatnya di Jalan Nusa Indah II Solo Baru. SD Tarakanita 

berdiri dengan luas bangunan +/- 6.385 meter per segi diatas tanah milik Yayasan 

Tarakanita dengan luas tanah +/- 8.740 meter per segi. Sekolah Dasar ini termasuk 

wilayah pemerintahan Desa Gedangan ( yang berbatasan dengan Desa 

Madegondo) Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. 

Disekitar komplek perumahan Solo Baru tersebut selain SD Tarakanita Solo Baru 

ada unit lain yaitu TK Tarakanita dan SMP Tarakanita Solo Baru.

Perumahan Solo Baru hampir semua penduduknya adalah pendatang dari 

berbagai daerah dan mayoritas adalah keturunan Thionghoa. Disekitar Solo Baru 

ada beberapa sekolah favorit yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan 

area wilayah Solo Baru, sehingga membuat persaingan untuk menarik siswa usia 

sekolah dasar lebih ketat, diantaranya KB atau TK atau SD Pratama, KB atau TK 

atau SD Al Azhar 28 dan yang terakhir Singapore Piagiet School yang paling 

dekat jaraknya dengan lokasi SD Tarakanita Solo Baru. Namum demikian SD 

Tarakanita Solo Baru optimis di tahun-tahun mendatang banyak orang tua siswa 

yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada SD Tarakanita Solo Baru. 
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Sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di  SD 

Tarakanita memiliki  gedung yang bagus dan bersih dan beberapa bangunan yang 

terdiri dari : 

-. Ruang kelas                                  =  15 ruang

-. Ruang Kepala Sekolah                 =    1 ruang

-. Ruang Guru                                  =    1 ruang

-. Ruang Tata Usaha                        =    1 ruang

-. Ruang Kesenian                           =    1 ruang

-. Ruang Serba Guna                       =    1 ruang

            -. Ruang Perpustakaan                    =    1 ruang

-. Ruang Lab. Komputer                 =    1 ruang

-. Ruang Komite Sekolah                =    1 ruang

-. Ruang Sanggar Promuka             =     1 ruang

-. Ruang UKS                                  =    1 ruang

-. Ruang Warung Sekolah               =    1 ruang

             -. Ruang Aula                                 =    1 ruang

VISI

SD Tarakanita Solo Baru di bawah Yayasan Tarakanita, sebagai Yayasan 

Katolik yang dijiwai oleh semangat kongregasi Suster-Suster Cinta kasih Santo 

Carolus Borromeus, bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan 

pendidikan yang dilandasi semangat cinta kasih dengan menekan terbentuknya 

manusia yang berkepribadian utuh:
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-. Berwatak baik dan beriman

-. Jujur dan bersikap adil

-. Cerdas, mandiri, kreatif dan trampil

-. Berbudi pekerti luhur

-. Berwawasan kebangsaan

-. Digerakkan kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia, terutama 

mereka yang miskin, tersisih, dan menderita.

MISI

Mengupayakan iklim kondusif dan religius untuk menciptakan 

persaudaraan sejati serta meningkatkan rasa memiliki di lingkungan SD 

Tarakanita Solo Baru demi

            Peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan Sekolah

Sesuai dengan visi dan misi sekolah serta tujuan sekolah diharapkan pada 

akhir tahun pelajaran sekolah dapat mengantarkan siswa didik untuk :

1. Mencapai kompetensi siswa secara individual maupun klasikal secara 

optimal.

2. Mencapai kualitas kenaikan atau kelulusan yang baik.

3. Menghargai nilai-nilai sosial (lingkungan teman seusia, keluarga, 

maupun

Masyarakat).

4. Bersikap jujur dan adil dalam tindakan kesehatan.

5. Menghargai nilai-nilai ciptaan demi melestarikan ciptaan Allah.
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Kegiatan-Kegiatan

Diusianya yang ke-17 ini , SD Tarakanita Solo Baru telah banyak 

mencapai prestasi, baik di bidang akademik atau non akademik. Hal ini tidak 

lepas dari program yang diselenggarakan sekolah. Adapun program kegiatan 

sekolah tersebut meliputi intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler diselenggarakan pagi hari  pada jam pelajaran, yang mana mata 

pelajaran unggulan adalah bahasa Inggris dan Komputer, serta untuk menjaga 

kebugaran siswa sebagai penunjang belajar dengan baik diprogramkan senam pagi 

setiap hari Sabtu.

Ektrakurikuler sekolah diselenggarakan sore hari kecuali Pramuka yang 

diadakan siang hari setelah kegiatan belajar mengajar hari Sabtu. Ekstrakurikuler 

diselenggarakan untuk minat dan bakat siswa. Tawaran ektrakurikuler yang ada 

disesuaikan dengan kebutuhan anak dan mengikuti trend (dapat berubah) dan 

beberapa diantaranya diampu dari guru luar yang memang professional 

dibidangnya agar hasilnya lebih maksimal.

Ekstrakurikuler dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. ektra wajib

-. Pramuka 

b. ekstra pilihan

-. Basket dan bulutangkis

-. Menggambar, menari, koor, vocal, musik ( seruling, kolintang, gitar, 

biola).



19

Adapun untuk mewadahi ekstrakurikuler setiap tahun diselengarakan pentas seni 

dan pameran (untuk lukisan) disamping acara-acara tertentu seperti Perayaan 

Natal, Paskah, Corolus Daya dan Tutup tahun.

Prestasi yang pernah di raih siswa SD Tarakanita Solo Baru 

1. Tahun 2005 

-. Juara tingkat Kabupaten 

 yaitu dokter kecil, koor, vocal, bahasa  Indonesia, melukis, 

sinopsis,  renang, lomba cerdas cermat.

-. Juara tingkat Internasional 

    Yaitu : Olympiade Matematika

2. Tahun 2006

-. Tingkat Kabupaten dan Karesidenan

    Yaitu : renang, puisi, musik, bahasa Inggris, koor, lomba cerdas 

    cermat, teknik sederhana.

-. Tingkat Propinsi

    Yaitu : Olympiade Matematika.

PERSONIL SEKOLAH

Yang pernah menjabat Kepala Sekolah di SD Tarakanita Solo Baru :

Tabel 1 : Kepala Sekolah SD Tarakanita Solobaru Surakarta
NO NAMA PENDIDIKAN PERIODE KETERANGAN

1 Dra. Sr. Maria, CB. S.1 KTP 1989-1994

2 Sr. Rosiana, CB. S.1 PPB 1994-2000

3 Sr. Inigo, CB. S. Kat. 2000-2003
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4 Drs. H. Subawa S.1 KTP 2003-skrg

Karyawan SD Tarakanita Solo Baru Tahun Pelajaran 2006/2007 terdiri dari :

-Karyawan Edukatif Laki-laki =  8
Perempuan = 11
Jumlah = 19

-Klasifikasi Pendidikan S1 = 53%
D3 = 10%
D2 = 37%

-Karyawan non Edukatif Laki-laki =  7
Perempuan =  3
Jumlah = 10

B. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) adalah rancangan 

pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang 

dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan 

penyajian materi kurikulum yang telah dipertimbangkan berdasarkan ciri dan 

kebutuhan setempat. Komponen-komponen RPP :

1. Bidang studi yang diajarkan

2. Tingkat Sekolah

3. Semester

4. Pengelompokan kompetensi dasar

5. Materi pokok

6. Indikator

7. Tema
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8. Strategi pembelajaran 

9. Alokasi waktu

10. Strategi penghubung

Di dalam pengajaran di SDK Tarakanita Solo Baru Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran mata pelajaran bahasa China disusun pada setiap tatap muka yang 

terdiri dari 7 pertemuan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran 

bahasa China sebagai berikut :

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Pengenalan Bahasa China

Pertemuan Ke : 1 (Pertama)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 10 Februari 2007

I. Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan ejaan dasar-dasar bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan dasar yang digunakan dalam 

bahasa China.
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Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan ejaan dasar-dasar bahasa China.

2. Siswa mampu mengucapkan nada-nada dalam bahasa mandarin.

3. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu membaca ejaan dasar dan kosa kata bahasa China dengan 

lafal yang benar

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu menuliskan kosa kata dan ejaan dasar bahasa China sesuai 

dengan pedoman penulisan ejaan yang benar.

2. Siswa mampu meletakkan tanda bunyi (nada) pada tempat yang benar.

III. Indikator

1. Siswa dapat mendengarkan pelafalan dasar yang telah diterima.

2. Siswa dapat meletakkan tanda nada dengan benar.

3. Siswa dapat menirukan kembali setiap pelafalan dasar.

4. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

5. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.
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IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

PEMBUKAAN

Mengucapkan salam

Guru menjelaskan tentang arti kata salam yang telah 

diucapkan tersebut dan menceritakan tentang bahasa 

mandarin.

INTI

Guru mengenalkan nada yang digunakan dalam bahasa 

China, siswa menyimak.

Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengucapkan 

kosa kata sesuai dengan nada.

Guru menyebutkan kosa kata, siswa menjawab bersama-

sama nada keberapa yang diucapkan guru.

Guru memberi contoh cara pelafalan konsonan dan ejaan 

konsonan tersebut yang benar,siswa menyimak.

Guru mengajak siswa untuk menirukan contoh pengucapan 

pelafalan dasar dan ejaan dasar secara bersama-sama.

Guru menjelaskan pengucapan vokal dan 

mendemonstrasikan pengucapn tersebut, siswa menyimak.

PENUTUP

Guru memberikan PR. 

Salam penutup.

5’

15’

20’

10’

10’

5’

5’

10’

5’

5’
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V. Sumber dan Media

     Sumber        : Pelajaran Bahasa Mandarin Modern Tingkat Dasar, jilid 1.

     Media          : White board

                            Black board

                            Kapur tulis

                            Spidol

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

VI. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Subjek dan Pengenalan Hanzi

Pertemuan Ke : 2 (Kedua)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 17 Februari 2007

I. Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.
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II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan contoh kosa kata/kalimat sapaan dalam 

bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan kata sapaan dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

lafal yang benar

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu menuliskan 8 goresan dasar dalam tulisan mandarin (Hanzi)

III. Indikator

1.   Siswa dapat mendengarkan kosa kata/ kalimat yang telah diterima.

2. Siswa dapat mengucapkan kembali setiap pelafalan.

3. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

4. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.

5. Siswa dapat menulis goresan dasar dalam Hanzi (tulisan mandarin)

IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

1.

2.

PEMBUKAAN

Guru memberi salam

Guru mengajak siswa untuk mengulang pelajaran 

sebelumnya.

5’

10’
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

INTI

Guru memberi contoh cara pengucapan subjek dalam bahasa 

mandarin, siswa menyimak.

Guru mengajak siswa untuk menirukan contoh pengucapan 

secara bersama-sama.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa China,siswa 

menjawab bersama-sama dalam bahasa indonesia

Guru menunjuk 5 orang siswa maju di depan kelas dan 

menterjemahkan kata yang diucapkan guru.

Guru menjelaskan tentang 8 goresan dalam tulisan 

mandarin, sambil menulis contohnya di papan tulis.

Menyuruh siswa menulis di buku tugas goresan yang sudah 

dijalaskan.

Guru menunjuk 5 orang siswa untuk menuliskan goresan 

yang disuruh guru di papan tulis.

PENUTUP

Guru memberikan PR. 

Salam penutup.

20’

10’

5’

5’

5’

10’

10’

5’

5’

V. Sumber dan Media

     Sumber        : Pelajaran Bahasa Mandarin Modern Tingkat Dasar, Jilid 1

     Media          : White board

                            Black board

                            Kapur tulis

                            Spidol

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa
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VI. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru 

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Sapaan 

Pertemuan Ke : 3 (Ketiga)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 24 Februari 2007

I.Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan contoh pengucapan kata ganti orang dalam 

bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan bahasa China.
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2. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu embaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal     

yang benar

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu memahami aturan-aturan penulisan hanzi yang benar, serta 

menerapkan dalam penulisan kosakata yang sudah diajarkan

Yufa (Grammar)

1. Siswa mampu membuat kalimat positif, negatif, dan tanya menggunakan 

kata shi dengan tepat.

III. Indikator

1.   Siswa dapat mendengarkan pelafalan yang telah diterima.

2. Siswa dapat mengucapkan kembali setiap pelafalan.

3. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

4. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.

5. Siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata ”shi” dengan tepat.

IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

1.

2.

1.

2.

PEMBUKAAN

Siswa mengucapkan salam.

Siswa diajak mengulang mata pelajaran yang diajarkan 

pada tatap muka sebelumnya.

INTI

Siswa menyimak pengucapan kata ganti orang yang 

diberikan guru.

Siswa menirukan contoh pengucapan secara bersama-

5’

10’

10’

10’
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3.

4.

5.

6.

7

8

1.

2.

sama.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan kosa kata dalam 

bahasa China.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan dalam China.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa China 

setelah guru menyebutkan dalam bahasa Indonesia.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa China 

setelah guru menyebut dalam bahasa Indonesia.

Menjelaskan aturan-aturan dalam penulisan hanzi, siswa 

mendengarkan.

Menunjuk 5 orang siswa untuk menuliskan satu huruf 

mandarin di papan tulis, kemudian guru membahas 

bersama-sama, siswa mencatat penjelasan dari guru.

PENUTUP

Siswa diberikan tugas/ PR. 

Salam penutup.

5’

5’

5’

5’

10’

10’

5’

5’

IV. Sumber dan Media

     Sumber        : Pelajaran Bahasa Mandarin Modern Tingkat Dasar, jilid 1

     Media          : White board

                            Black Board

                            Spidol

                            Kapur Tulis
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                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

V. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Mengenal Waktu (1)

Pertemuan Ke : 5 (Lima)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 10 Maret 2007

I.Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan contoh angka dalam bahasa China.
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2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan angka dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mengucapkan nama-nama hari, bulan dan tahun dengan 

benar.

3. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

lafal yang benar

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat sesuai 

dengan ejaan yang benar.

Yufa (Tata Bahasa)

1. Siswa mampu menuliskan nama-nama hari, bulan dan tahun sesuai dengan 

tata bahasa yang ada.

III. Indikator

1. Siswa dapat mendengarkan pengucapan angka dalam bahasa China yang  

telah diterima.

2. Siswa dapat menulis dan mengucapkan nama-nama tanggal, hari dan bulan 

dengan benar.

3. Siswa dapat mengucapakan kembali setiap pelafalan.

4. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

5. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.
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IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

PEMBUKAAN

Guru memberi salam

Guru mengajak siswa untuk mengulang materi pelajaran 

yang diajarkan sebelumnya.

INTI

Guru memberi contoh cara pengucapan angka dalam bahasa 

China yang benar,siswa menyimak.

Guru mengajak siswa untuk menirukan contoh pengucapan 

secara bersama-sama.

Guru memberi contoh pengucapan nama hari, bulan, dan 

tahun, siswa menyimak.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa China,siswa 

menjawab bersama-sama dalam bahasa Indonesia.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa China, 

siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa Indonesia.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa Indonesia, siswa 

menjawab bersama-sama dalam bahasa China.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa Indonesia, siswa 

menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa China.

Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengucapkan angka-

angka dalam bahasa China

Guru menjelaskan aturan tentang nama hari, bulan dan 

tahun kepada siswa, memberi pertanyaan, siswa menjawab 

di buku tugas. Kemudian dibahas bersama-sama.

Guru menyuruh siswa menuliskan kosa katabaru di papan 

tulis kemudian dibahas, murid menyalin di buku masing-

masing.

5’

5’

10’

10’

5’

5’

5’

5’

5’

10’

15’
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1.

2.

PENUTUP

Guru memberikan PR. 

Salam penutup.

5’

5’

V. Sumber dan Media

     Sumber        : Pelajaran Bahasa Mandarin Modern Tingkat Dasar,jilid 1.

     Media          : White board

                            Black board

                            Spidol

                            Kapur tulis

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

VI. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)
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Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Mengenal Waktu (2)

Pertemuan Ke : 6 (Enam)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 17 Maret 2007

I.Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan kosa kata dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan hari dan bulan dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu membaca jam dalam bahasa mandarin dengan benar.

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu menulis jam dalam hanzi dengan benar.

Yufa (Tata Bahasa)

1. Siswa mampu membaca jam dalam bahasa mandarin sesuai dengan tata 

bahasa yang benar.
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III. Indikator

1.   Siswa dapat membaca jam dalam bahasa China.

2. Siswa dapat mengucapkan kembali setiap pelafalan.

3. Siswa dapat membaca jam dalam bahasa China dengan lafal yang benar.

4. Siswa dapat menuliskan waktu baik itu jam, tanggal, hari, bulan, danm 

tahun dalam bahasa mandarin dengan benar.

IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

PEMBUKAAN

Guru memberi salam

Guru mengajak siswa untuk mengulang materi pelajaran 

yang diajarkan sebelumnya.

INTI

Guru memberi contoh cara pengucapan jam dalam bahasa 

China yang benar,siswa menyimak.

Guru mengajak siswa untuk menirukan contoh pengucapan 

secara bersama-sama.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa China,siswa 

menjawab bersama-sama dalam bahasa Indonesia.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa China, 

siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa Indonesia.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa Indonesia, 

siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa China.

Guru menyebutkan kosa kata dalam bahasa Indonesia, 

siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa China.

Guru menjelaskan tata bahasa yang benar tentang 

penulisan jam dalam bahasa china

5’

10’

20’

10’

5’

5’

5’

10’

10’
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PENUTUP

Guru memberikan PR. 

Salam penutup.

5’

5’

V. Sumber dan Media

     Sumber        : Pelajaran Bahasa Mandarin Modern Tingkat Dasar, Jilid 1

     Media          : White board

                            Black board

                            Spidol

                            Kapur tulis

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

VI. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Keaktifan siswa

4. Kehadiran (absensi)
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Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Mengenal Anggota Keluarga

Pertemuan Ke : 8 (Delapan)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 21 April 2007

I.Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memahami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan contoh kosa kata nama-nama anggota 

keluarga dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan bahasa China.

2. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1. Siswa mampu membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

lafal yang benar.

Xie ( Menulis )

1. Siswaa mampu menulis kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat sesuai 

dengan ejaan yang benar.
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III. Indikator

1.   Siswa dapat mendengarkan pelafalan yang telah diterima.

2. Siswa dapat mengucapkan kembali setiap pelafalan.

3. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

4. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.

IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Waktu

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PEMBUKAAN

Siswa mengucapkan salam.

Siswa diajak mengulang mata pelajaran yang diajarkan 

pada tatap muka sebelumnya.

INTI

Siswa menyimak pengucapan/pelafalan yang diberikan 

guru.

Siswa menirukan contoh pengucapan secara bersama-

sama.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan kosa kata dalam 

bahasa China.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan dalam China.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa China 

setelah guru menyebutkan dalam bahasa Indonesia.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa China 

setelah guru menyebut dalam bahasa Indonesia.

5’

10’

20’

15’

10’

5’

5’

10’
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1.

2.

PENUTUP

Siswa diberikan tugas/ PR. 

Salam penutup.

5’

5’

IV. Sumber dan Media

     Sumber        : Bahan dari Guru Pengajar

     Media          : White board

                            Spidol

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

V. PENILAIAN

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)
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Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SDK Tarakanita Solo Baru 

Mata Pelajaran : Bahasa China

Materi : Bacaan ”women shangke” (kelas kami)

Pertemuan Ke : 9 (Sembilan)

Kelas : IV ( Empat )

Semester : 2 ( Dua )

Waktu : 2 X 45 Menit

Tanggal : 28 April 2007

I.Standar Kompetensi

Memahami bahasa dari aspek lisan dan tulisan sehingga mampu memehami 

sekaligus mengerti etika-etika dalam berbahasa China serta mampu 

menggunakannya dalam bentuk tulisan seperti karangan ataupun wacana.

II. Kompetensi dasar

Ting ( Mendengarkan )

1. Siswa mampu mendengarkan kosa kata tentangt suasana di kelas dalam 

bahasa China.

2. Siswa mampu mendengarkan pelafalan yang digunakan dalam bahasa 

China.

Shuo ( Berbicara )

1. Siswa mampu menirukan pengucapan kosa kata dalam bahasa China.

2. Siswa mampu mengidentifikasi setiap pengucapan yang diberikan.

Du ( Membaca )

1.  Siswa mampu membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

lafal yang benar

Xie ( Menulis )

1. Siswa mampu menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat sesuai 

dengan ejaan yang benar.
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III. Indikator

1.   Siswa dapat mendengarkan kosa kata/ kalimat yang telah diterima.

2. Siswa dapat mengucapakan kembali setiap pelafalan.

3. Siswa dapat membaca kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan lafal 

yang benar.

4. Siswa dapat menuliskan kosa kata/ kalimat/ percakapan singkat dengan 

ejaan yang benar.

IV. Pengalaman Belajar

No Kegiatan Belajar Ket

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

PEMBUKAAN

Siswa mengucapkan salam.

Siswa diajak mengulang mata pelajaran yang diajarkan 

pada tatap muka sebelumnya.

INTI

Siswa menyimak pengucapan/pelafalan dari bacaan yang 

di baca oleh guru.

Siswa menirukan contoh pengucapan secara bersama-

sama.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan kosa kata dalam 

bahasa China.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa 

Indonesia,setelah guru mengucapkan dalam bahasa China.

Siswa menjawab bersama-sama dalam bahasa China 

setelah guru menyebutkan dalam bahasa Indonesia.

Siswa menjawab sendiri-sendiri dalam bahasa China 

setelah guru menyebut dalam bahasa Indonesia.

Guru menunjuk 5 orang siswa menulis kosa kata baru di 

papan tulis, kemudian dibahas bersama, siswa mencatat 

hasil pembahasan di buku tulis.

5’

10’

15’

10’

10’

5’

5’

5’

15’
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1.

2.

PENUTUP

Siswa diberikan tugas/ PR.

Salam penutup.

5’

5’

IV. Sumber dan media

     Sumber        : Buku Paket “Hanyu” jilid 1.

     Media          : White board

                            Black board

                            Spidol

                            Kapur tulis

                            Buku catatan siswa

                            Buku latihan siswa

V. Penilaian

1. Tes tertulis

2. Tes lesan

3. Pengumpulan PR

4. Kehadiran (absensi)
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C. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

Sebelum menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

SD Tarakanita Solo Baru. Pendidik harus mengerti terlebih dahulu tentang 

perannya sebagai tenaga pengajar. Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah 

laku atau tugas yang harus atau dapat dilaksanakan seseorang pada situasi tertentu 

sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Seperangkat tugas yang harus dilakukan 

seseorang sesuai dengan kedudukan dan harapan masyarakatnya disebut peranan 

yang diharapkan (ascribed role). Sedangkan seperangkat tugas dan kewajiban 

yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada merupakan peranan yang 

dapat dicapai (achieved role).

Secara umum banyak sekali peranan yang mesti dilakukan pendidik dalam 

melakukan tugasnya di sekolah. Namun peranan yang paling pokok berhubungan 

dengan tugas dan jabatannya sebagai suatu profesi. Yaitu mendidik, mengajar, 

dan melatih.

Mendidik berarti memberikan bimbingan pada anak agar potensi yang 

dimilikinya berkembang seoptimal mungkin dan dapat meneruskan serta 

mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Mengajar berarti memberikan pengajaran dalam bentuk penyampaian 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) pada diri 

murid agar dapat menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Guru 

sebagai pengajar lebih menekankan pada pelaksanaan tugas merencanakan, 

melaksanakan proses belajar mengajar dan menilai hasilnya. Untuk melaksanakan 

tugas ini, guru disamping harus menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan, 
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juga dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis 

mengajar. 

Sehubungan dengan tugas profesionalnya seorang pendidik paling tidak 

harus melaksanakan peranan sesuai dengan profil kemampuan dasar profesional 

guru dalam proses belajar mengajar sebagai berikut : 

1. Menguasai bahan pelajaran

2. Mengelola program belajar mengajar

3. Mengelola kelas

4. Menggunakan media dan sumber

5. Menguasai landasan-landasan pendidikan

6. Mengelola interaksi belajar-mengajar

7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

8. Mnegenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran. 

Mengajar atau memberikan pelajaran adalah suatu proses interaksi antara 

pendidik dan murid dengan tujuan agar murid dapat menerima ilmu, menguasai 

pengetahuan, memiliki ketrampilan dan kecakapan serta mempunyai sikap dan 

nilai, yang topik-topik pelajarannya dipilih oleh pendidik.

Dalam kegiatan belajar mengajar di SD Tarakanita Solo Baru kami 

mengajarkan mata pelajaran bahasa china dalam 10 pertemuan, 7 pertemuan untuk 
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pemberian materi dan 3 pertemuan untuk pemberian ujian atau tes. Perincian 

sebagai berikut:

Tabel II : Materi Pelajaran Bahasa China di SD Tarakanita Surakarta
Pertemuan Ke tanggal Materi

1 10 Pebruari 2007 Pengenalan bahasa china

2 17 Pebruari 2007 Subjek dan pengenalan hanzi

3 24 Pebruari 2007 Sapaan

4 03 Maret 2007 Tes 1

5 10 Maret 2007 Mengenal waktu (1)

6 17 Maret 2007 2 Mengenal waktu (2)

7 14 April 2007 Tes 2

8 21 April 2007 Mengenal anggota keluarga

9 28 April 2007 Bacaan ”women shangke” (kelas kami)

10 05 Mei 2007 Tes 3

Dari kesepuluh pertemuan tersebut siswa menyambut dengan senang 

karena pelajaran bahasa china merupakan pelajaran bahasa asing kedua yang 

mereka palajari setelah bahasa Inggris.

Metode ceramah, Tanya jawab dan latihan kami gunakan sejak pertemuan 

pertama sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama 

mempunyai efek yang besar terhadap keberhasilan pengajaran bahasa mandarin. 

Maka dalam pertemuan pertama ini pengajar menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan latihan. Dengan tingkat penggunaan metode ceramah yang lebih 

besar. Dengan metode ceramah pendidik akan lebih mudah dalam penguasaan 
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kelas, dan dapat dengan mudah mengambil hati dari siswa untuk menyukai 

pelajaran bahasa mandarin, khususnya pelajaran hanzi.

Sedangkan pada pertemuan kedua dan seterusnya pendidik tetap 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan latihan. Dengan tingkat 

penggunaan metode latihan dan tanya jawab yang lebih besar. Hal ini untuk 

mencegah rasa bosan dari siswa.

Dengan metode tanya jawab dan latihan ini pengajar mencoba merangsang 

keaktifan siswa sehingga bagi siswa yang kurang berminat dengan pelajaran 

bahasa mandarin dapat berusaha untuk tahu dan memahami. Hasil yang diperoleh 

juga sangat memuaskan siswa mampu menguasai dengan cepat walaupun tidak 

100% terserap, tetapi dari praktik siswa sudah banyak menguasai. Untuk 

munculnya kendala-kendala yang ada kami berusaha memecahkanya tanpa 

mengurangi semangat belajar siswa. Yaitu dengan bantuan teman sebangku 

mereka tidak akan merasa canggung untuk bertanya. Dengan demikian kelas dapat 

menjadi tempat belajar yang nyaman dengan adanya interaksi yang dekat antara 

murid dengan pendidik.

D.  Materi Kegiatan Belajar Mengajar di SD Tarakanita 

Surakarta

Dalam pertemuan pertama ini adalah perkenalan siswa dengan bahasa 

mandarin, yaitu tentang asal usul bahasa mandarin dan juga sejarah-sejarah 
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mengenai awal mula tulisan mandarin/hanzi. Di SD Kristen Tarakanita Solo Baru 

ini ada sejumlah siswa yang sudah mendapat pelajaran Bahasa mandarin, baik itu 

diperoleh dari tempat-tempat kursus dan juga dari les privat. Sehingga mereka 

sangat antusias sekali dengan pelajaran Bahasa mandarin. Sedangkan yang belum 

pernah mendapatkan pelajaran Bahasa mandarin mulai timbul rasa ketertarikan 

setelah mendapatkan penjelasan mengenai Bahasa mandarin. 

Setelah pengenalan tentang asal mula bahasa mandarin, siswa dijelaskan 

bahwa bahasa mandarin adalah bahasa yang unik. Ia berbeda dari bahasa-bahasa 

lain dalam hal penulisan (karakter) yang memiliki urutan dan apabila satu huruf 

digabungkan dengan huruf yang lain akan mempunyai arti yang berbeda serta 

mempunyai nada bunyi yang menarik. untuk mempermudah dan memperlancar 

membaca huruf mandarin maka dipergunakan ejaan pinyin (ejaan latin huruf 

mandarin yang digunakan di RRC). Nada bunyi dalam bahasa mandarin terbagi 

menjadi empat macam, yaitu : 

1. nada pertama, tinggi nada rata dari awal sampai akhir.-

2. nada kedua, dari nada sedang naik dengan cepat ke nada tinggi./

3. nada ketiga, dari nada sedang turun ke nada bawah, lalu naik ke nada 

tinggi v

4. nada keempat, dari nada tingi turun dengan cepat ke nada bawah \

Setelah mendapat penjelasan tersebut siswa diajak mengucapkan keempat 

nada-nada diatas, dengan dipandu oleh guru. Pada awalnya mereka mengalami 

kesulitan mengucapkan nada-nada tersebut. Untuk mempermudah daya tangkap 

siswa maka nada-nada diatas diumpamakan sebagai suara-suara yang lazim 
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didengar oleh siswa. Untuk nada satu diperumpamakan dengan seperti orang 

mendengung, nada kedua diperumpamakan nada waktu orang lagi bertanya, nada 

ketiga diperumpamakan seperti suara tokek, dan nada keempat diperumpamakan 

seperti orang yang menggertak/marah. Setelah penjelasan tersebut guru 

melakukan demonstrasi pengucapan nada kemudian diikuti oleh siswa. Setelah 

dilakukan berulang-ulang maka sedikit demi sedikit siswa mampu menyerap 

materi yang diajarkan.

Pelajaran berikutnya mengenai pengucapan huruf mati (konsonan) dalam 

bahasa mandarin. Pengucapan konsonan bahasa mandarin terdapat perbedaan 

dengan pengucapan konsonan dalam bahasa Indonesia, yaitu pada huruf: 

b,p,t,d,k,g,c,z,h,selain itu ada konsonan yang tidak terdapat dalam bahasa 

Indonesia, yaitu: zh, ch, sh. Pada pertemuan kali ini siswa diajak mempelajari 

pengucapan konsonan b, p, d, t, k, g. Pengucapan konsonan tersebut adalah 

sebagai berikut

“b” diucapkan menjadi “p”, contoh : bi (tidak) diucapkan menjadi pi.

“t”  diucapkan menjadi “d”, contoh : piao (karcis) diucapkan menjadi biao.

“d” diucapkan menjadi “t”, contoh : da (besar) diucapkan menjadi ta.

“k” diucapkan menjadi “g”, contoh : kan (melihat) diucapkan menjadi gan.

“g” diucapkan menjadi “k”, contoh : gan (kering) diucapkan menjadi kan.

Setelah dilakukan latihan-latihan dengan dibimbing oleh guru siswa mulai 

mengerti perbedaan bunyi konsonan di atas. Pelajaran terakhir dalam pertemuan 

pertama ini siswa diajarkan vocal yang terdapat dalam bahasa mandarin. Vokal 

dalam bahasa mandarin adalah: a, i, u, i, o, dan ü. Dalam pengucapan vocal 



49

tersebut siswa mengalami kesu;itan pada pengucapan vocal ü. Huruf tersebut 

masih diucapkan seperti huruf u dalam bahasa Indonesia. Padahal pengucapannya 

adalah huruf ini diucapkan seperti huruf ’u’ tapi keluar dengan suara huruf  ’i’. 

Untuk mengatasi kesalahan pengucapan tersebut guru melakukan demonstrasi 

pengucapan. Setelah dilakukan berulang-ulang siswa mulai memahami 

pengucapan huruf ü dengan benar. Sedangkan vokal yang lain diucapkan seperti 

dalam bahasa Indonesia. Pelajaran tentang vocal tersebut juga ditekankan pada 

urutan dari kelima vocal diatas, karena urutan tersebut berpengaruh terhadap 

peletakan tanda bunyi (nada) dari huruf tersebut, gunanya adalah untuk 

membedakan ucapan kata tersebut.

Misalnya: tiān (langit), mén (pintu) , hăo (bagus), mài (menjual).

Dalam pertemuan  pertama kali ini siswa belum  diajarkan tentang 

penulisan hanzi, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya anggapan dari 

siswa bahwa belajar bahasa mandarin itu sulit khususnya tentang pelajaran 

menulis hanzi. 

Metode mengajar dalam pertemuan pertama ini lebih banyak 

menggunakan metode ceramah. Dengan menggunakan metode ceramah yang 

diselingi dengan demonstrasi, pendidik berupaya membangun image dari siswa 

tentang pelajaran bahasa mandarin. Pendidik berusaha menanamkan image bahwa 

bahasa mandarin itu mudah dipelajari. Suasana kelas dan tingkat antusias siswa 

sudah dapat dikuasai oleh pendidik dengan menggunakan metode ceramah ini. 

Dalam pertemuan pertama ini dapat disimpulkan bahwa metode ceramah 

dengan diselingi demonstrasi dan sedikit canda mempunyai efek yang besar untuk 
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membuat siswa lebih antusias terhadap pelajaran sehingga diharapkan untuk 

pertemuan-pertemuan selanjutnya proses belajar mengajar akan berjalan dengan 

sempurna. Dan dengan menggunakan metode Tanya jawab dapat disimpulkan 

bahwa sisiwa mengalami kesulitan dalam pengucapan dan juga daya ingat, oleh 

karena itu pengulangan sangat perlu dalam petemuan kali ini. Setelah diulang 

sudah mulai tampak siswa menunjukan sikap memahami bahan materi walaupun 

ada beberapa siswa yang masih terlihat kesulitan. Sehingga pada pertemuan kedua 

dan selanjutnya pendidik akan menggunkan metode tanya jawab dan latihan 

dengan intensitas yang lebih besar dari pada metode ceramah.

Dalam pertemuan kedua ini siswa diajarkan subjek yang terdapat dalam 

bahasa mandarin. Kemudian siswa mulai dirangsang dengan kalimat-kalimat 

pendek yang dihasilkan dari merangkai kosa kata yang telah diajarkan. Pada 

pertemuan kali ini mulai muncul permasalahan dalam hal penyusunan kata-kata 

tersaebut.

Misalnya dalam kata-kata berikut : ’Papa saya’, Sebagian besar siswa 

menterjemahkan menjadi ’papa wo’. Susunan tersebut salah, karena 

bahasa mandarin menggunakan aturan MD (yang menerangkan diletakkan 

di depan yang diterangkan) seharusnya ’wo papa’. Papa : ayah, Wo : 

Saya.” 

Setelah dilakukan perbaikan terhadap penyusunan kata-kata yang benar, 

siswa dilatih menterjemahkan kalimat-kalimat sesuai dengan kosa kata yang 

sudah diberikan. Kemudian dilakukan koreksi bersama di papan tulis sehingga 

siswa mengerti kesalahan yang dilakukan.
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Pelajaran terakhir dari pertemuan kedua ini yaitu mulai mengenalkan 

penulisan mandarin kepada siswa. Siswa mulai dikenalkan pada 8 macam goresan 

dasar dalam penulisan mandarin (hanzi). Yaitu : “Dian”, “Heng”, “Shu”, “Gou”, 

“Ti”, “Pie”, “Duan Pie”, “Na”. Guru memberikan contoh penulisan goresan 

tersebut, dan menyuruh siswa mempraktekkan langsung di buku tugasnya masing-

masing.

Pelajaran tulisan mandarin tersebut memang sulit di terima oleh siswa, 

namun harus dilakukan dengan memperbanyak latihan-latihan supaya siswa 

mengerti lebih jauh mengenai bahasa mandarin. 

Pada pertemuan kali ini, pelajaran goresan masih belum bisa diterima 

sepenuhnya oleh sebagian besar siswa. Untuk itu guru mengadakan latihan di 

papan tulis. Menyuruh siswa satu persatu maju kedepan dan menuliskan goresan 

yang diminta oleh guru. Dan akhirnya siswa dapat mengerti penulisan goresan 

tersebut.

Metode Tanya jawab dan latihan dalam pertemuan kedua ini bertujuan 

untuk memudahkan pendidik menyampaikan materi kepada siswa. Karena tanpa 

memperbanyak latihan dan pertanyaan maka siswa akan kesulitan dalam 

menguasai pelajaran bahasa mandarin. Pendidik juga menggunkan metode 

ceramah untuk memotifasi siswa agar tetap bersemangat dalam belajar bahasa 

mandarin.

Dalam pertemuan ketiga ini siswa mulai diajarkan beberapa kosa kata 

berupa kata sapaan. Kemudian siswa mulai dirangsang dengan kalimat-kalimat 

pendek yang dihasilkan dari merangkai kosa kata yang telah diajarkan. Siswa juga 
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diajarkan tata bahasa, yaitu penggunaan kata ”shi” (adalah). Dengan mengajarkan 

rumus penggunaan kata ”shi” adalah sebagai berikut: Subyek + shi + kata benda.

Selain diatas ada juga rumus sebagai berikut: Subyek + shi + kata sifat + kata 

benda.

Dan setelah siswa menguasai materi di atas guru memberi contoh kalimat 

negatif dan kalimat tanya dengan memberikan rumus berikut:

(-) Subyek + bu shi + kata benda / kata sifat + kata benda.

(?) Subyek + shi + kata benda / kata sifat + kata benda.

Guru kemudian menulis di papan tulis kalimat-kalimat yang mengandung tata 

nahasa di atas dan menyuruh siswa menterjemahkan kalimat tersebut di buku 

tugas masing-masing.

Contoh penggunaan tata bahasa di atas adalah sebagai berikut:

1. Wo shi zhongguo ren. Saya adalah orang China.

2. Wo bushi zhongguo ren Saya adalah bukan orang china.

3. Ni shi hao ren ma? Apakah kamu orang baik?

4. Zhongguo shi da guojia China adalah negara yang besar.

Pelajaran yang terakhir yaitu tentang aturan-aturan penulisan hanzi. Guru 

menerangkan aturan-aturan dalam penulisan Hanzi dan mempraktekkan di depan 

kelas. Berikut salah satu contohnya:

1. Kiri sebelum kanan.

Kalimat di atas berarti tulisan hanzi ditulis dari goresan yang ada di bagian 

kiri terlebih dahulu, kemudian baru menulis goresan yang berada di sebelah 
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kanannya. Contoh di bawah adalah tulisan hanzi yang berbunyi bā, yang berarti 

delapan. Tuisan bā terdiri dari goresan pie dan na. Karena pie berada di sebelah 

kiri maka pie ditulis terlebih dahulu kemudian baru menulis na.

Selain diatas masih terdapat 7 aturan lagi yang harus diikuti dalam penulisan 

hanzi. Pada pertemuan kali ini siswa belum terlalu ditekankan untuk memahami 

sepenuhnya aturan-aturan tersebut, siswa hanya diberi perkenalan saja. Hal 

tersebut karena perlu waktu yang tidak cukup 1 x pertemuan untuk memahami 

sepenuhnya ke delapan aturan tersebut.

Dalam pertemuan keempat siswa diajarkan tentang angka dan waktu dan 

juga tata bahasa yang berhubungan dengan angka dan waktu tersebut. Pertama-

tama guru menuliskan angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dalam bahasa 

mandarin, kemudian menjelaskan penggunaan angka 1-10 tersebut ke dalam 

angka-angka selanjutnya. Untuk angka 0 sampai dengan 10 cukup dengan 

menghafal siswa langsung bisa memahami. Untuk bilangan belasan guna 

memudahkan siswa dalam mengingat digunakan rumus penambahan, contoh :

11 diperoleh dari 10 + 1, sepuluh adalah shí dan satu adalah yī, jadi 

11adalah shí yī. 

12 diperoleh dari 10 + 2, sepuluh adalah shí dan dua èr adalah , jadi 12 

adalah shí èr.

Rumus tersebut hanya dapat digunakan dalm perhitungan bilangan 

belasan. Untuk bilangan 20 sampai dengan 99 dapat menggunakan rumus di 

bawah ini :         
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20 diperoleh dari 2 x 10, dua adalah èr dan sepuluh adalah shí, jadi  20 

adalah èr shí.

21 diperoleh dari 2 x 10 + 1, dua adalah èr, sepuluh adalah shí, dan satu 

adalah yī, jadi 21 adalah èr shí yī

Dengan adanya rumus di atas mengurangi kesulitan siswa dalam 

mengingat banyaknya angka-angka yang harus mereka hafalkan. Dengan 

demikian siswa hanya dengan menghafal angka 1 sampai dengan 10 akan dapat 

menghitung sampai dengan angka 99.

Materi selanjutnya menerangkan nama-nama hari, bulan dan tahun. Juga 

diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok bahasan 

tersebut, yaitu : 

1. Hari ini hari senin besok hari apa? 

     Jintian shi xingqi yi mingtian shi xingqi ji?

2. Sekarang bulan berapa?

    Xianzai shi ji yue fen?

3. Hari ini tanggal berapa bulan apa?

    Jintian ji yue ji hao?

Dengan adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan penunjang di atas maka siswa 

akan lebih mengerti penggunaan kosa kata yang berhubungan dengan waktu. Dan 

juga merangsang siswa untuk aktif berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan, 

mengajukan pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Tetapi dalam pertemuan 

ini masih ada sebagian siswa yang belum paham walaupun pertanyaan yang 

dilontarkan hanya sekilas tentang ketiga pertanyaan tersebut. Dalam hal ini guru 
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akan menghargai semua jawaban yang dikemukakan siswa walaupun dan 

bagaimanapun jelek mutunya. Dengan demikian siswa tidak merasa jengkel dan 

guru berkesempatan mengulangi lagi pertanyaan tersebut dan dilontarkan kepada  

semua siswa di kelas sehingga bagi siswa yang belum paham mengenai 

pertanyaan tersebut tidak merasa sangat terbebani. Harapan dari hal di atas siswa 

akan merasa lebih giat lagi mempelajari bahan yang diajarkan sehingga 

kemampuanya dapat sama dengan siswa satu kelas.

Pertanyaan-pertanyaan di atas juga terdapat penggunaan tata bahasa, yaitu: 

Bahasa mandarin tidak mengenal nama hari dan nama bulan. Nama hari 

menggunakan angka yang diletakkan di belakang, sedangkan untuk nama bulan 

diletakkan di depannya. Setelah dijelaskan siswa lebih memahami tentang waktu 

dalam bahasa mandarin.

Pada pertemuan keempat ini pengajar mengadakan tes untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat pengausaan siswa  terhadap materi yang telah diajarkan oleh 

pengajar. Materi yang pengajar gunakan dalam tes kali ini adalah materi-materi 

yang telah diajarkan dalam pertemuan pertama sampai ketiga. Dan hasil tes 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu menyerap materi yang 

telah diajarkan.

Pada pertemuan kelima ini masih membahas mengenai penulisan kosa 

kata yang baru. Karena pada pertemuan sebelumnya siswa sudah mendapat 

aturan-aturan dalam penulisan hanzi maka kali ini guru menyuruh siswa menulis 

kosa kata baru tersebut dalam hanzi dengan memperhatikan ke-delapan aturan-

aturan tersebut di buku tugas dan menukarkan hasilnya dengan teman sebangku. 
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Kemudian guru mencocokan di papan tulis. Sehingga siswa lebih memahami ke-

delapan aturan penulisan hanzi. Metode yang paling banyak pengajar gunakan 

dalam pengajaran materi pelajaran kali ini adalah metode latihan dan tanya jawab, 

dengan diselingi juga dengan sedikit metode ceramah.

Pada pertemuan keenam ini siswa diajarkan mengenal angka dan waktu, 

khususnya tentang jam, detik dan menit, serta lebih menekankan pada penulisan 

huruf hanzi. Guru menjelaskan rumus yaitu :  apabila hanya jam, menit dan detik 

(artinya tidak ada kelebihan atau kekurangannya), zhong dibelakang dian (jam), 

dibelakang fen (menit), atau dibelakang miao (detik) bisa tetap ditulis. Sebaliknya 

apabila terdapat kelebihan atau kekurangan waktunya, zhong dibelakang dian 

(jam), fen (menit), atau miao (detik) harus dihilangkan.

Melaksanakan pengajaran dengan mengunakan rumus praktis di atas harus 

memperhatikan siswa yang cerdas dan yang kurang cerdas. Bagi siswa yang 

cerdas hendaknya diberi tugas yang lain agar mereka tidak bosan menunggu 

teman-temanya yang belum berhasil menemukan jawabanya. Bagi siswa yang 

kurang cerdas perlu dibimbing untuk dapar mengunakan cara praktis di atas. 

Tetapi harus diusahakan agar jawaban atau hasil akhir itu tetap ditemukan sendiri 

olehnya, sehingga siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami 

sendiri proses pencarian dengan rumus praktis. Sesuatu yang diperoleh dengan 

cara ini akan lebih lama diingat oleh siswa.  

Dalam pertemuan ketujuh ini pengajar mengadakan tes kedua. Hal ini 

pengajar lakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan dengan memperbanyak 
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penggunaan metode tanya jawab dan latihan dengan tetap menggunakan metode 

ceramah. Dan hasil yang didapatkan ternyata siswa mengalami kemajuan dalam 

penerimaan materi yang telah diajarkan.

Dalam pertemuan kedelapan ini siswa diajarkan tentang nama-nama hari 

dan bulan dalam bahasa China. Dalam pertemuan berikut ini siswa  dirangsang 

dengan petanyaan-pertanyaan seputar tentang menanyakan hari. Sebagai contoh :

a. Hari ini hari apa?   Jīntiān shì xīngqī jĭ?

Hari ini hari senin Jīntiān shì xīngqī yī

b. Besok hari apa? Míngtiān shì xīngqī jĭ?

    Besok hari Selasa Míngtiān shì xīngqī èr

c. Kemarin hari apa? Zuótiān shì xīngqī jĭ?

Kemarin hari minggu Zuótiān shì xīngqī rì

Dari pertemuan keenam ini siswa tidak akan mengalami kesulitan karena 

dari pertemuan sebelumnya telah dikemukakan angka-angka yang menunjang 

pada pertemuan keenam ini pula. Sehingga siswa mudah dalam menghafal nama-

nama hari maupun bulan. Dengan adanya pengembangan dari kosa kata diatas 

munculah petanyaan-pertanyaan yang dapat disusun dari kosa kata tersebut 

sehingga siswa dapat lebih jelas dalam menyusun pertanyaan dalam menanyakan 

hari dalam bahasa China

Dalam pertemuan kesembilan ini siswa diajarkan tentang bacaan yang 

berhubungan dengan suasana di kelas. Guru memberi bacaan dan gambar-gambar 

tentang situasi di kelas. Diharapkan siswa dapat lebih tertarik dan menyukai 

pelajaran bahasa china. 
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Dalam pertemuan kesepuluh ini pengajar melakukan tes yang ketiga. 

Materi tes merupakan materi yang telah diajarkan dari pertemuan kesatu sampai 

pertemuan ke sembilan. Hasil yang didapatkan cukup memuaskan karena nilai 

yang didapatkan siswa mengalami kenaikan dari pada tes kesatu dan kedua.

E. Keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar di SD Tarakanita 

Surakarta

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan metode ceramah, 

tanya jawab dan latihan dalam pembelajaran bahasa mandarin pada khususnya 

dan pelajaran hanzi pada khususnya dapat dilihat dari tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang sudah diajarkan. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan 

tersebut salah satu caranya dengan mengadakan tes. Tes bertujuan untuk 

penentuan apakah mata pelajaran yang diberikan sudah dikuasai atau belum 

dikuasai. Sehingga guru akan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan 

kemampuan siswa.

Di Sd Tarakanita kami mengadakan tes sebanyak 3 kali pertemuan. Tes 

diberikan pada pertemuan keempat, ketujuh dan pertemuan terakhir. Hasil yang 

didapatkan ternyata tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan 

terus meningkat, dapat dilihat dari nilai yang didapat siswa dari tes kesatu sampai 

ketiga terus meningkat. Tes kesatu pengajar lakukan untuk mengetahui 

keberhasilan penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan metode 
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ceramah, latihan dan tanya jawab dengan lebih memperbesar penggunaan metode 

ceramah dari pada metode latihan dan tanya jawab. Tes kedua dilakukan setelah 

pengajar lebih memperbesar penggunaan metode tanya jawab dan latihan dari 

pada metode ceramah. Dan tes ketiga dilaksanakan setelah pengajar menggunakan 

metode pengajaran ceramah, tanya jawab dan latihan dengan memberikan latihan-

latihan yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik bagi siswa. Di 

halaman berikut kami menampilkan nilai yang diperoleh siswa dalam 

mengerjakan tes.

Tabel III : Daftar Nilai Tes Pertama, Kelas IV, SDK Tarakanita Surakarta

No No Induk Nama Nilai
1 4739 Raukhie Ilyas 76
2 4841 Muh. Rizqi Akbar 88
3 4842 Muh. Taufiq Syahirul Alim 90
4 4843 Prasetya Wibisana 86
5 4844 Prihasti Annisa Iswari Putri 70
6 4845 Rahma Hayu Anafi 90
7 4847 Ratih Rahadianti 90
8 4848 Resti Aria Andini 58
9 4849 Rifna Ayu Isnaini 60
10 4850 Risa Arindra Pramitasari 74
11 4851 Risvan Febri Ismawan 68
12 4853 Riska Maya Sari 78
13 4854 Rizki Nur Oktaviana 96
14 4855 R.M. Much. Imbram Setiawan 64
15 4856 Rois Khoirudin Zahro 58
16 4857 Rosa Nur Nugraheni 72
17 4858 Rossa Ardhina Reswari 84
18 4859 Savina Azzahra 68
19 4860 Setyanto Adi Nugroho 64
20 4861 Silmi Alnafi Maraya 88
21 4862 Sofia Putri Anggraini 88
22 4863 Sotya Ros Piyajeng 98
23 4864 Sugesti Mayasari 100
24 4865 Sunia Rosyad Sungkar 100
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25 4866 Tabah Pratam Putra 88
26 4867 Talika Rifen Hanifia 88
27 4868 Taufiq Ismail 78
28 4869 Tunjung Suta Bawana 100
29 4870 Ulya Samira 78
30 4871 Valencia Vrida Varendy 60
31 4872 Vita Ayu Niki Hapsari 88
32 4873 Yan Abi Krisna 88
33 4875 Yulinda Dwi Nurahmawati 60
34 4877 Yusuf Robi Dwiyanto 76
35 4885 Rachmad Adji Prakosa 78
36 4886 Hadiyan Rachmad Haris 88
37 5136 Prabakara Anuja Handoyo 92

Tabel IV : Daftar Nilai Tes Kedua, Kelas IV, SDK Tarakanita Surakarta

No No Induk Nama Nilai
1 4739 Raukhie Ilyas 80
2 4841 Muh. Rizqi Akbar 84
3 4842 Muh. Taufiq Syahirul Alim 92
4 4843 Prasetya Wibisana 90
5 4844 Prihasti Annisa Iswari Putri 84
6 4845 Rahma Hayu Anafi 96
7 4847 Ratih Rahadianti 100
8 4848 Resti Aria Andini 72
9 4849 Rifna Ayu Isnaini 72
10 4850 Risa Arindra Pramitasari 84
11 4851 Risvan Febri Ismawan 92
12 4853 Riska Maya Sari 76
13 4854 Rizki Nur Oktaviana 100
14 4855 R.M. Much. Imbram Setiawan 86
15 4856 Rois Khoirudin Zahro 72
16 4857 Rosa Nur Nugraheni 86
17 4858 Rossa Ardhina Reswari 100
18 4859 Savina Azzahra 100
19 4860 Setyanto Adi Nugroho 70
20 4861 Silmi Alnafi Maraya 86
21 4862 Sofia Putri Anggraini 84
22 4863 Sotya Ros Piyajeng 100
23 4864 Sugesti Mayasari 100
24 4865 Sunia Rosyad Sungkar 100
25 4866 Tabah Pratam Putra 70
26 4867 Talika Rifen Hanifia 100
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27 4868 Taufiq Ismail 88
28 4869 Tunjung Suta Bawana 96
29 4870 Ulya Samira 70
30 4871 Valencia Vrida Varendy 70
31 4872 Vita Ayu Niki Hapsari 86
32 4873 Yan Abi Krisna 100
33 4875 Yulinda Dwi Nurahmawati 76
34 4877 Yusuf Robi Dwiyanto 86
35 4885 Rachmad Adji Prakosa 80
36 4886 Hadiyan Rachmad Haris 96
37 5136 Prabakara Anuja Handoyo 100

Tabel V : Daftar Nilai Tes Ketiga, Kelas IV, SDK Tarakanita Surakarta

No No Induk Nama Nilai
1 4739 Raukhie Ilyas 90
2 4841 Muh. Rizqi Akbar 70
3 4842 Muh. Taufiq Syahirul Alim 95
4 4843 Prasetya Wibisana 100
5 4844 Prihasti Annisa Iswari Putri 80
6 4845 Rahma Hayu Anafi 100
7 4847 Ratih Rahadianti 100
8 4848 Resti Aria Andini 75
9 4849 Rifna Ayu Isnaini 70
10 4850 Risa Arindra Pramitasari 75
11 4851 Risvan Febri Ismawan 80
12 4853 Riska Maya Sari 60
13 4854 Rizki Nur Oktaviana 90
14 4855 R.M. Much. Imbram Setiawan 70
15 4856 Rois Khoirudin Zahro 50
16 4857 Rosa Nur Nugraheni 80
17 4858 Rossa Ardhina Reswari 80
18 4859 Savina Azzahra 85
19 4860 Setyanto Adi Nugroho 60
20 4861 Silmi Alnafi Maraya 65
21 4862 Sofia Putri Anggraini 65
22 4863 Sotya Ros Piyajeng 100
23 4864 Sugesti Mayasari 90
24 4865 Sunia Rosyad Sungkar 80
25 4866 Tabah Pratam Putra 50
26 4867 Talika Rifen Hanifia 95
27 4868 Taufiq Ismail 80
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28 4869 Tunjung Suta Bawana 90
29 4870 Ulya Samira 55
30 4871 Valencia Vrida Varendy 65
31 4872 Vita Ayu Niki Hapsari 85
32 4873 Yan Abi Krisna 85
33 4875 Yulinda Dwi Nurahmawati 50
34 4877 Yusuf Robi Dwiyanto 70
35 4885 Rachmad Adji Prakosa 75
36 4886 Hadiyan Rachmad Haris 100
37 5136 Prabakara Anuja Handoyo 100

F. Kendala Dalam Penerapan Metode Ceramah

Tanya jawab dan Latihan

Setelah melakukan pengajaran bahasa china di SD Tarakanita Solo Baru, 

ditemui beberapa kendala dalam penerapan metode ceramah, tanya jawab dan 

latihan. 

Kendala tersebut adalah adanya beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

pelajaran dan sering membuat keributan sendiri. Sehingga mengganggu siswa lain 

yang sedang berkonsentrasi pada pelajaran.Dan juga kurangnya jam pelajaran 

bahasa mandarin di Sekolah Dasar Kristen Tarakanita, sehingga pendidik kurang 

maksimal dalam memberikan materi pelajaran.

G. Upaya Penanganan

Penerapan metode ceramah, tanya jawab dan latihan dalam Pelajaran 

Bahasa Mandarin di SD Kristen Tarakanita sebenarnya sudah berhasil. Hal ini 
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dapat dilihat dari antusias sebagian besar siswa dalam mempelajari bahasa 

mandari tersebut. Namun dengan adanaya salah satu siswa yang kurang 

memperhatikan dan sering bertingkah over akting tersebut menjadikan suasana 

kegiatan belajar mengajar menjadi sedikit terganggu. Untuk pendidik 

mengupayakan beberapa hal dalam penanganan dalam kendala penerapan metode 

mengajar tersebut :

1. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan di kelas dalam 

proses belajar, tenaga pengajar tidak terus menerus memberikan materi 

pelajaran, karena pelajaran bahasa harus juga dapat dipraktikan secara 

langsung. Maka tenaga pengajar memberikan praktik langsung dengan 

menyuruh murid-murid bekerja sama dengan teman sebangku dengan 

harapan mereka tidak bosan dengan pelajaran bahasa 

China.Menumbuhkan minat terhadap mata pelajaran bahasa China dengan 

cara memberikan beberapa pengarahan tentang pentingnya pelajaran 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja kelak.

2. Untuk membuat siswa lebih cepat memahami materi pelajaran yang 

mereka terima, guru memberikan materi yang sehari-hari mereka dapat 

lihat. Sebagai contoh, pengucapan salam dalam bahasa China, siswa akan 

selalu mengingatnya karena setiap hari mereka mengucapkan salam pada 

orang tua, teman-temannya, dan guru mereka. Dengan demikian mereka 

akan lebih mudah dalam belajar dan mereka akan menjadi bangga karena 

dapat mengucapkan salam dengan selain bahasa Indonesia. 
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3. Menumbuhkan minat terhadap mata pelajaran bahasa China dengan cara 

memberikan beberapa pengarahan tentang pentingnya pelajaran bahasa 

dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja kelak.

4. Menumbuhkan rasa ketertarikan siswa terhadap materi penulisan Hanzi 

dengan cara memberikan gambar-gambar hanzi yang diperbesar disertai 

dengan urutan penulisannya.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kerja praktek di SD Tarakanita Solo Baru Surakarta dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

a. Hasil yang dapat diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar di SD 

Tarakanita Solo Baru adalah penggunaan Metode Ceramah, Tanya 

Jawab dan Latihan merupakan salah satu metode yang tepat untuk 

mengajarkan Bahasa China di lingkungan sekolah dasar khususnya di 

Sekolah Dasar Kristen Tarakanita Solobaru Surakarta.

Dengan menggunakan ketiga metode tersebut maka seorang 

pengajar akan lebih mudah dalam menguasai kelas dan memberikan 

materi pelajaran. 

Dengan sedikit memberikan metode latihan yang disertai 

dengan gambar-gambar atau ilustrasi yang menarik bagi siswa maka 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan akan 

meningkat pula. Karena siswa pada usia Sekolah Dasar tingkat 

imajinasinya masih sangat tinggi sehingga dengan menggunakan 

gambar-gambar yang menarik untuk menunjang penerapan metode 

latihan maka ketertarikan siswa terhadap latihan itu akan meningkat.
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b. Minat belajar siswa yang rendah terhadap pelajaran bahasa Mandarin 

merupakan faktor utama yang menjadi penghambat keberhasilan 

proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah tanya 

jawab dan latihan. Karena minta belajar siswa yang rendah terhadap 

pelajaran bahasa Mandarin maka akan muncul lagi faktor-faktor 

penghambat yang lain misalnya guru tidak bisa mengendalikan 

suasana kelas karena siswa tidak memperhatikan proses pelajaran yang 

sedang berlangsung karena rendahnya minat belajarnya. Untuk 

mengatasi masalah minat belajar tersebut yaitu dengan membuat 

suasana kelas menjadi senyaman mungkin dan juga memberikan 

materi-materi pelajaran dengan menggunakan metode latihan dan 

tanya jawab dengan sedikit dimodifikasi. Misalnya guru menerapkan 

latihan dengan disertai gambar-gambar yang menarik untuk anak usia 

Sekolah Dasar. Pemberian materi yang disertai dengan gambar 

ternyata mempunyai efek yang besar untuk meningkatkan minat 

belajar siswa terhadap bahasa Mandarin.

B. Saran

Setelah melihat keadaan di lapangan dan mempelajari berdasarkan literature 

dan teori yang didapatkan, maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan 

untuk perbaikan :
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I) Untuk Almamater Penulis (D3 Bahasa China, FSSR, UNS) : 

a. Mengharapkan lebih meningkatkan pelayanan dalam pendidikan bahasa 

China di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan meningkatkan 

kualitas dari para tenaga pengajar dan fasilitas penunjang lainnya seperti 

ruang kelas yang nyaman dan peningkatan fasilitas lab dan perpustakaan. 

Hal ini supaya para mahasiswa yang telah belajar bahasa China di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat menjadi ujung tombak bagi 

pengenalan bahasa China kepada masyarat umum.

II) Untuk SD Tarakanita Solobaru Surakarta :

a. Mengharapkan pelajaran bahasa China dimasukkan kedalam kurikulum  

atau pelajaran ekstrakurikuler sekolah, sehingga yang diperoleh dari 

pelajaran bahasa China dapat lebih banyak dan terarah .

III) Untuk Masyarakat Umum :

a. Mengingat pentingnya bahasa asing khususnya bahasa China di masa 

sekarang maupun yang akan datang maka dukungan material dan spiritual 

dan peran serta dari masyarakat untuk membantu pengajaran bahasa China 

sangat diperlukan.
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