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ABSTRAK 

 

Utami, Rizki. 2015. Analisis Kesalahan Penggunaan 会、能、可以 Dalam 

Kalimat Bahasa Mandarin Pada Mahasiswa Semester 4 Angkatan 

2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I. Dr. 

Zaim Elmubarok,S.Ag, M.Ag. Pembimbing II. Fansi Onita Santoso, 

MTCSOL 

Kata kunci: Analisis, Kesalahan, 会 , 能, 可以 

 

Sinonim dalam bahasa Mandarin disebut 同义词  (tóngyìcí). Sinonim 

adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. 

Pada bahasa Mandarin banyak kosakata yang bersinonim, salah satunya adalah 

kata 会、能、可以. Kata tersebut merupakan kata kerja bantu atau modal verbs. 

Modal verbs dalam bahasa Mandarin adalah 助动词 (zhùdòngcí) atau 能愿动词
(néng yuàn dòngcí). Tiga kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu “bisa, dapat 

atau boleh”. Tetapi, penggunaan dalam kalimat berbeda. Kata 会 , 能 , 可以 

merupakan salah satu kata yang bersinonim yang sering terjadi kesalahan. 

Kesalahan pada pembelajar umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman 

terhadap kata yang bersinonim dan keterbatasan buku yang membahas tentang 

sinonim.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan penggunaan 会,

能、可以 dan cara mengatasi kesalahan penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat 

bahasa Mandarin. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 

angkatan 2013 prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang 

dengan sampel sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi dan tes.  

Berdasarkan hasil penelitian, kesalahan yang banyak terjadi adalah pada 

kalimat menunjukan perkiraan atau pemikiran. Responden atau mahasiswa 

menjawab dengan menggunakan 能. Jawaban yang benar adalah menggunakan 会.  

Oleh karena itu, cara mengatasi kesalahan penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam 

kalimat bahasa Mandarin adalah pembelajar bahasa Mandarin harus mengetahui 

persamaan dan perbedaan penggunaannya.  
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摘要 

 

同义词是意义相同的一组词语。汉语有很多同义词，例如“会、能、

可以”。“会、能、可以”是助动词或能愿动词。“会、能、可以”的意义

都一样是“bisa”，但是在句子的使用不一样。所以“会、能、可以”是偏误

出现率最高的同义词之一。学生的偏误一般是因为同义词很少练习，另外，

同义词的课本也很少。 

本文的研究目的是“会、能、可以”的偏误分析和解决方法。研究对象

是三宝垄国立大学中文系第四学期 2013 年级的 27 名大学生。 本文的研究

方法是分析文献，分析偏误问卷。 

 根据研究结果，偏误最多的是表示某种估计或推测的句子。因此，解

决方法是大学生要知道“会、能、可以”的相同点和不同。 

 

关键词：分析，偏误，会，能，可以 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan berdasarkan UUSPN No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Munib, 2010:33). Pendidikan sangat penting untuk semua orang termasuk 

pendidikan berbahasa, seperti bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Bahasa 

asing merupakan bahasa yang dibutuhkan oleh sebagian orang untuk kepentingan 

ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebiasaan, kebudayaan, dan latar belakang 

yang lainnya. Salah satu bahasa asing yang dipelajari dalam pendidikan di 

Indonesia adalah bahasa Mandarin. 

Hwat (dalam Congdro 2011:1) menyatakan Bahasa Mandarin adalah 

bahasa nasional Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan. Bahasa ini 

merupakan salah satu bahasa resmi yang dipakai di forum Perserikatan Bangsa-

bangsa (PPB). Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak 

digunakan oleh penduduk di muka bumi ini. Pendidikan bahasa Mandarin pada 

umumnya bertujuan agar pembelajar bahasa Mandarin dapat memberikan 

informasi, untuk mengemukakan pemikiran terhadap sesuatu. Memberikan 
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informasi merupakan proses menyalurkan suatu ilmu pengetahuan atau berita baik 

lisan maupun tulisan. Hal ini dibutuhkan pemahaman bahasa antara pemberi dan 

penerima informasi. Dengan demikian, pemahaman bahasa, penggunaan kata dan 

tata bahasa yang tepat sangatlah diperlukan dalam berinteraksi agar tidak terjadi 

kesalahan pengertian antara pemberi dan penerima informasi. 

Pemahaman bahasa, penggunaan kata dan tata bahasa yang tepat pada 

pembelajar bahasa Mandarin masih sering muncul kesalahan. Hal ini disebabkan  

karena adanya berbagai faktor yang dianggap berbeda dari bahasa Indonesia dan 

dapat menghambat dalam penguasaan bahasa Mandarin secara maksimal. Salah 

satu hal yang menjadi penghambat bagi pembelajar bahasa Mandarin adalah kata 

yang bersinonim. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutedi (dalam Ismawati, 2014:1) 

bahwa ketidakjelasan tentang perbedaan makna dan fungsi dari kata yang 

bersinonim menjadi penyebab munculnya kesalahan berbahasa. Sinonim dalam 

bahasa Mandarin disebut 同义词 (tóngyìcí). Dalam (KBBI:1027) sinonim adalah 

bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Kata 

yang bersinonim menjadi penyebab pembelajar mengalami kesalahan. Kesalahan 

pada pembelajar umumnya terjadi kurangnya pemahaman terhadap kata yang 

bersinonim dan keterbatasan buku yang membahas tentang sinonim pada bahasa 

Mandarin.   

Berdasarkan pengamatan penulis, kesalahan penggunaan kata yang 

bersinonim sering terjadi pada sebuah kalimat. Tanpa disengaja pembelajar 

bahasa Mandarin biasanya menggunakan suatu kalimat yang tidak sesuai dengan 

kaidah bahasa. Sering pula tanpa disadari kesalahan dalam menggunakan suatu 
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kata dalam kalimat. Kesalahan itu dapat membuat orang lain tidak dapat 

memahami maknanya. Hal tersebut merupakan masalah yang terjadi pada 

pembelajar bahasa Mandarin.  

Salah satu kata yang bersinonim yang masih sering terjadi kesalahan 

adalah  kata 会, 能, 可以. Dalam pembelajaran bahasa Mandarin, kata 会, 能, 可

以 sering digunakan dan sering muncul dalam materi pembelajaran. 会, 能, 可以

merupakan kata kerja bantu atau modal verbs. Modal verbs dalam bahasa 

Mandarin adalah 助动词  (zhùdòngcí) atau 能愿动词 (néng yuàn dòngcí). 

Penggunaan 会, 能, 可以 terlihat mudah dipahami karena memiliki makna yang 

sama. Kata tersebut bermakna “bisa, dapat atau boleh”. Namun, penggunaan 

dalam kalimat berbeda.  

Contoh:   

 我的妈妈会开车。 

(wǒ de māmā huì kāichē). 

Mama saya bisa mengendarai mobil. 

 小王病了，他今天不能来了。 

(xiǎo wáng bìngle, tā jīntiān bùnéng láile). 

Xiaowang sakit, hari ini dia tidak bisa datang. 

 现在你可以回家了。 

(xiànzài nǐ kěyǐ huí jiāle). 

Sekarang kamu sudah bisa pulang. 
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  Pada contoh diatas, 会, 能, 可以 mempunyai makna yang sama tetapi 

penggunaannya berbeda dalam kaliamat. Penggunaan yang berbeda dalam kalimat 

itulah yang menyebabkan pembelajar bahasa Mandarin melakukan kesalahan.  

Berdasarkan pengamatan penulis, kesalahan penggunaan kata yang 

bersinonim dalam kalimat bahasa Mandarin terjadi pada sebagian mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang atau UNNES. 

Berkaitan dengan hal di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis kesalahan 

yang dilakukan mahasiswa dan apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kesalahan dalam penggunaan 会 , 能 , 可以  pada kalimat bahasa 

Mandarin. Namun, dalam penelitian ini, penulis akan khusus meneliti kesalahan 

penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa 

angkatan 2013 yang sekarang sudah menginjak ke semester 4. Penelitian ini 

dilakukan pada semester 4 angkatan 2013 karena kelas tersebut merupakan kelas 

yang sudah mempelajari kata yang bersinonim yaitu kata 会 , 能 , 可以  pada 

semester sebelumnya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul “Analisis Kesalahan 

Penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam Kalimat Bahasa Mandarin Pada Mahasiswa 

Semester 4 Angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang ”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Kesalahan apa saja yang dilakukan mahasiswa semester 4 angkatan 2013 Prodi 

Pendidikan Bahasa mandarin Universitas Negeri Semarang dalam 

menggunakan 会, 能, 可以 pada kalimat bahasa Mandarin? 

2. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan menggunakan

会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester 4 angkatan 

2013 prodi pendidikan bahasa Mandarin dalam menggunaan 会 , 能 , 可以

dalam kalimat bahasa Mandarin. 

2.  Mengetahui solusi yang dapat dilakuakan untuk mengatasi kesalahan 

menggunakan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin.  

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan sumber pengetahuan dalam pembelajaran bahasa 

mandarin terutama dalam penggunaan 会 , 能 , 可以 dalam kalimat bahasa 

Mandarin. 

2. Manfaat Praktis  

a. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan bagi pengajar bahasa Mandarin sehingga dapat meningkatkan 
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ketelitian dalam memberikan materi dan metode pengajaran khususnya 

penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. 

b. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui kesalahan-

kesalahan dalam menggunakan 会, 能, 可以 dan menambah pemahaman 

serta wawasan tentang penggunaan 能，会，可以 dalam kalimat bahasa 

Mandarin dengan baik dan benar. 

c. Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam penelitian di bidang pendidikan dan kebahasaan 

sehingga dapat melaksanakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan 

yang hampir sama. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka dan landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan penutup.  

Rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri  dari  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 Kajian Pustaka dan Landasan  Teori 

pada  bab  ini  terdiri dari kajian pustaka dan landasan teori. Landasan 

teori terdiri dari sinonim 同义词  (tóngyìcí), kata kerja bantu ( 助动词 ), 

penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin dan analisis kesalahan. 

Bab 3 Metode penelitian  

Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.  

Bab 4 Analisis data 

Pada bab ini penulis menyajikan hasil pengumpulan data, pembahasan, 

analisis kesalahan dan cara mengtasi kesalahan.  

Bab 5 Simpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai kesalahan penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat 

bahasa Mandarin dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan 

mahasiswa semester 4 angkatan 2013 prodi pendidikan bahasa mandarin 

Universits Negeri Semarang dan untuk mengetahui cara mengatasi kesalahan 

penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin.  

Kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini atau mengenai 

analisis kesalahan penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam kalimat bahasa Mandarin 

adalah analisis yang dilakukan oleh Intan Erwani. Judul penelitiannya yaitu 

“Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Benda Bantu Bilangan (名量词) dalam 

Bahasa Mandarin 印尼学生 “名量词” 偏误分析 (yìnní xuéshēng “míng liàngcí” 

piān wù fēnxī)” dan penelitian tersebut berupa skripsi yang terdapat dalam 

Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitiannya penulis menemukan beberapa 

hasil sebagai berikut: beberapa siswa melakukan kesalahan tanpa mengetahui 

karakteristik kata benda bantu bilangan; selain itu mereka tidak memiliki kosakata 

bahasa Mandarin yang cukup, pada akhirnya melakukan kesalahan dalam 

menggunakan kata benda bantu bilangan dalam bahasa Mandarin. (Erwani, 

2012:99) 
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Selain itu Silvia juga menulis penelitian pada skripsinya. Penelitian 

tersebut berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan LI-HE Words dalam Bahasa 

Mandarin 印尼学生离合词偏误分析”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mahasiswa Jurusan Cina membuat kesalahan dalam menggunakan kata Li-he 

yang sebagian besar tidak dapat menggunakan bentuk penyisipan, reduplikasi, 

pembalik urutan kata, kesalahan. Penulis juga menemukan bahwa kata Li-he 

perolehan siswa dipengaruhi oleh bahasa asli mereka. Kesimpulannya adalah 

bahwa sebagian besar siswa tidak mengerti kata Li-he dengan baik. (Silvia, 

2011:43)  

Penelitian lain dilakukan oleh Sherlly Congdro pada skripsinya di 

Universitas Sumatera Utara penelitian tersebut berjudul  “Analisis Kesalahan 

Penggunaan Kata “X 然 ” Sebagai Keterangan, Sifat dan Konjungsi dalam 

Kalimat Bahasa Mandarin oleh Pelajar Khusus Bahasa Mandarin Chungwen 

Medan 汉语中“~然”类词语偏误分析” yang menyimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa ChungWen Medan salah dalam penggunaan “X 然 ” kata-kata 

adverbial. Kesalahan dalam kalimat ini karena siswa menggunakan “X 然” kata-

kata yang sebagian besar mengacu pada makna tanpa mengetahui karakteristik 

penggunaannya. (Congdro, 2011:44)   

Sesuai dengan kajian pustaka sebelumnya penulisan skripsi mengenai 

analisis kesalahan penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam kalimat bahasa Mandarin 

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “Analisis Kesalahan Penggunaan 会、能、可以 Dalam kalimat  
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Bahasa Mandarin Pada Mahasiswa Semester 4 angkatan 2013 Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang ”. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Sinonim (同义词) 

Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu 

onoma  yang berarti “nama”, dan syn yang berarti “dengan”. Maka secara harfiah 

kata sinonim berarti “nama lain untuk benda atau hal yang sama”. Secara 

semantik, sinonim  merupakan  ungkapan (bisa  berupa  kata,  frasa, atau  kalimat) 

yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya, kata  

buruk dan  jelek  adalah  dua  buah  kata  yang  bersinonim;  bunga,  kembang,  

dan  puspa adalah  tiga  buah  kata  yang  bersinonim;  mati,  wafat,  meninggal,  

dan  mampus adalah empat buah kata yang bersinonim (Chaer, 2009:83). Dalam 

bahasa Mandarin 会, 能, 可以 adalah tiga buah kata yang bersinonim. 

Sinonim atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan 

adanya kesamaan makna antara satu ujaran dengan ujaran lainnya. Relasi sinonim 

ini bersifat dua arah. Maksudnya jika satu satuan ujaran A bersinonim dengan 

satuan ujaran B, maka satuan ujaran B itu bersinonim dengan satuan ujaran A. 

Dalam bahasa mandarin misalnya: 会 dengan 能 dalam bahasa Indonesia berarti 

“bisa, dapat atau boleh”.  
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Dalam (Pateda, 2001:223) untuk mendefisinisikan sinonim ada tiga 

batasan yang dapat dikemukakan. Batasan atau definisi itu, ialah:  

1) Kata-kata dengan acuan ekstra linguistik yang sama, misalnya kata mati dan 

mampus; 

2) Kata-kata yang mengandung makna yang sama, misalnya kata 

memberitahukan dan kata menyampaikan; dan  

3) Kata-kata yang dapat disubtitusikan dalam konteks yang sama, misalnya 

“kami berusha agar pembangunan berjalan terus”, “kami berupaya agar 

pembangunan berjalan terus”. Kata berusaha bersinonim dengan berupaya. 

(Pateda, 2001:223) 

Lyons (dalam Pateda, 2001:223) membedakan kata yang bersinonim 

sempurna dengan dan kata yang bersinonim absolut. Suatu kata dikatakan sinonim 

secara sempurna apabila kata-kata tersebut mengandung makna deskriptif, 

ekspresif, dan sosial yang sama, sedangkan suatu kata disebut bersinonim secara 

absolut apabila kata-kata tersebut mempunyai distribusi yang bermakna secara 

sempurna di dalam kehadirannya pada semua konteks.      

Contoh yang termasuk sinonim dalam bahasa mandarin adalah 会, 能, 可

以 kata tersebut merupakan modal verbs atau kata kerja bantu yang mempunyai 

会 能 
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makna “bisa, dapat atau boleh”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

sinonim adalah beberapa kata yang dimiliki bunyi ucapan yang berbeda namun 

memiliki makna yang sangat mirip. Dalam penelitian ini akan dibahas kesalahan 

dalam penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. 

2.2.2. Kata Kerja Bantu atau Modal Verb (能愿动词或助动词) 

Modal verbs dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja bantu. Modal 

berfungsi untuk membantu kata kerja didalam sebuah kalimat. 能愿动词是表示

愿意，要求，可能，准许等的动词。大多数能愿动词可以单独做谓语，可以

用肯定，否则并列的形式疑问，可以受某些副词的修饰，不可以重叠 (肖奚

强 朱 敏，2008:257). “Modal verbs adalah kata kerja yang menyatakan kemauan, 

permintaan, kemungkinan atau mengizinkan dan kata kerja lainnya. Sebagian 

besar predikat pada modal verbs bisa berdiri sendiri. Dapat digunakan, jika tidak 

bentuk pertanyaan dibuat sejajar. Mereka dapat diubah oleh beberapa kata 

keterangan, tetapi modal verb tidak dapat dirangkap” (肖奚强 朱 敏，2008:257). 

Yang merupakan modal verbs dalam bahasa Mandarin adalah 会, 能 dan 

可以. Penggunaan 会, 能 dan 可以 adalah sebagai berikut: 

a. 会 (huì) 

Terdapat 5 penggunaan “会”pada kalimat bahasa mandarin yaitu : 

1) 能愿动词“会”表示通过学习获得某种技能。(黄政澄 主编, 2008:9) 

Modal verbs “会”menunjukan beberapa jenis ketrampilan melalui 

pembelajaran.   

Contoh :  
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 我会说一点儿日语。 

(Wǒ huì shuō yīdiǎnr rìyǔ.) 

 Saya bisa bicara sedikit bahasa jepang.  

 我会游泳。 

(wǒ huì yóuyǒng) 

Saya bisa berenang. 

2) 否定时用“不会”。(肖奚强 朱 敏，2008:257) 

Dalam konteks negatif menggunakan “不会”。 

Contoh:  

 我不会打太极拳。 

(wǒ bù huì dǎ tàijí quán) 

Saya tidak bisa senam taiji. 

 我不会开车。 

(wǒ bù huì kāichē). 

Saya tidak bisa mengendarai mobil. 

3) “会”常常用来表示某种估计或推测。用“会”时，句末常加 “的”，表示肯

定的语气。(卢福波 著，2003：226) 

“会”sering digunakan untuk menunjukan perkiraan atau pemikiran. Ketika 

menggunakan “会”，akhir kalimat menggunakan“的” menunjukan kata nada 

positif. 

Contoh:  
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 他已经说了要来，会来的。 

(tā yǐjīng shuōle yào lái, huì lái de). 

Dia sudah bilang akan datang, bisa datang. 

4) 表示善于做某事，前面都可以用“很”“最”“真”等程度副词。“会”侧重于

“技巧”。(卢福波 著，2003：227) 

Untuk menunjukan keahlian pada sesuatu, bagian depan dapat menggunakan 

kata “很”“最”“真”dan lainnya. “会” menekankan pada “ketrampilan”. 

Contoh : 

 他很会说。 

(tā hěn huì shuō). 

Dia sangat bisa bicara. 

5) “会”表示“有可能”。(方绪军编著, 2008:66) 

“会” menunjukan “kemungkinan” 

Contoh: 

 今天会下雨吗？ 

(jīntiān huì xià yǔ ma?) 

Apakah hari ini bisa hujan? 

 他会来吗？ 

(tā huì lái ma?) 

Apakah dia bisa datang? 
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b. 能 (néng) 

Terdapat 7 penggunaan 能 dalam kalimat bahasa mandarin yaitu : 

1) 表示具有某种能力或条件做某事. (黄政澄 主编, 2008:8) 

Mempunyai beberapa kemampuan atau kondisi untuk melakukan sesuatu. 

Contoh:  

 你能帮个忙吗？ 

(ni neng bang ge mang ma?) 

Apakah kamu bisa membntu? 

 你能不能帮我修一下儿？ 

(ni neng buneng bang wo xiu yixiar?) 

Kamu bisa atau tidak  membantu saya memperbaiki sebentar? 

 最近我很忙，不能参加周末的活动了。(卢福波 著，2003：226) 

(zuìjìn wǒ hěn máng, bùnéng cānjiā zhōumò de huódòngle) 

Akhir-akhir ini saya sangat sibuk, tidak bisa datang menghadiri acara 

akhir pekan. 

2) 表示主观上具有某种技能，客观上具有某种条件  (肖奚强  朱  敏，

2008:257) 

Modal verb “能” dapat digunakan ketika mempunyai ketrampilan khusus atau 

kemampuan dan dengan kondisi yang baik.  

Contoh： 

 喝酒不能开车。 

(hējiǔ bùnéng kāichē). 
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 Minum wine tidak boleh mengendarai mobil. 

3) “能”可以表示有某种客观的可能性,可以表示某种推测、估计。(卢福波 

著，2003：227) 

 “能 ” menunjukan beberapa macam kemungkinan, pemikiran, perkiraan 

secara obyektif. 

Contoh:  

 雨下得那么大，他不能来了，别等了 

(yǔ xià dé nàme dà, tā bùnéng láile, bié děngle). 

 Hujan begitu besar, dia tidak bisa datang, jangan ditunggu. 

 天阴得厉害，一会儿一定能下雨。 

(tiān yīn dé lìhài, yīhuǐ'er yīdìng néng xià yǔ). 

Langit mendung sekali, sebentar lagi pasti bisa turun hujan. 

4) 表示某种能力得到恢复。(卢福波 著，2003：226) 

Menunjukan beberapa kemampuan telah pulih. 

Contoh :  

 我的牙不疼了，能吃饭了。 

(wǒ de yá bù téngle, néng chīfànle). 

Gigi saya sudah tidak sakit, sudah bisa makan. 

 他清醒过来了，能说话了。 

(tā qīngxǐng guòláile, néng shuōhuàle). 

Dia sudah bangun/ sadar, sudah bisa berbicara. 



 
 

17 
 

5) 表示具备的某种技能，已经达到某种效率，标准。(卢福波 著，2003：

226) 

Mempunyai beberapa keahlian, telah mencapai standar tertentu.  

Contoh : 

 他开汽车每小时能走 180 公里。 

(tā kāi qìchē měi xiǎoshí néng zǒu 180 gōnglǐ). 

Dia mengendarai mobil bisa berjalan 180 km perjam.  

 他一个小时能打一万字。 

Tā yīgè xiǎoshí néng dǎ yī wàn zì 

Dia satu jam bisa membuat seribu huruf. 

6) 表示善于做某事，前面都可以用“很”“最”“真”等程度副词。 “能”侧重于

“能力”。(卢福波 著，2003：227) 

Untuk menunjukan kebaikan pada sesuatu, Bagian depan dapat menggunakan 

kata “很”“最”“真”dan lainnya. “能” menekankan pada “kemampuan”. 

Contoh： 

 他很能写，一写就是一个通宵。 

(tā hěn néng xiě, yī xiě jiùshì yīgè tōngxiāo). 

Dia bisa menulis, menulis sampai semalaman. 

7) “能”可以表示环境或条件许可。回答时可以用“能”或“不能”。(方绪军 编

著，2008：65) 
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“能”dapat menyatakan keadaan atau kondisi yang memungkinkan. Ketika 

menjawab menggunakan “能” atau “不能” 

Contoh:  

 A: 明天你能来吗？  

 B:能 

A: míngtiān nǐ néng lái ma?  

B: néng 

A: Besok apakah kamu bisa datang? 

B: Bisa. 

 A : 后天你也能来吗？ 

B :不能。 

A: hòutiān nǐ yě néng lái ma? 

B: bùnéng. 

A: lusa apakah kamu juga bisa datang? 

B: tidak bisa.  

c. 可以 

Terdapat 5 penggunaan “可以” pada kalimat bahasa mandarin yaitu : 

1)  “可以”能单独作句中谓语. (卢福波 著，2003：227) 

“可以” bisa membuat predikat sendiri pada kalimat. 

Contoh :  

 



 
 

19 
 

 这样做也可以。 

(zhèyàng zuò yě kěyǐ).   

Mengerjakan seperti ini juga boleh. 

2) “可以”表示可能，能够或许可，意思是“能够”。(肖奚强 朱 敏，

2008:258) 

“可以” menyatakan kemungkinan, kemampuan atau mengizinkan, artinya 

adalah “dapat, bisa atau boleh”. 

Contoh :  

 这个房子可以住四个人。 

(zhège fáng zi kěyǐ zhù sì gèrén). 

Rumah ini bisa dihuni empat orang. 

 明天你可以跟我们一起去吗？ 

(míngtiān nǐ kěyǐ gēn wǒmen yīqǐ qù ma?). 

Apakah besok kamu bisa pergi bersama saya?  

3) “可以”可表示允许某人做某事。(方绪军 编著，2008：65) 

“可以” dapat digunakan untuk mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 

Contoh :  

 现在你可以回家了。 

(xiànzài nǐ kěyǐ huí jiāle). 

Sekarang kamu sudah bisa pulang ke rumah 

 星期六你们可以来我家。  
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(xīngqíliù nǐmen kěyǐ lái wǒjiā). 

Hari sabtu kalian bisa datang ke rumah saya. 

4) 否定时一般用 “不行”。(肖奚强 朱 敏，2008:258) 

Pada kalimat negatif biasanya menggunakan “不行”. 

Contoh : 

 A: 我可以进来吗?  

B: 不行，我还没起床呢。 

A: wǒ kěyǐ jìnlái ma?  

B: bùxíng, wǒ hái méi qǐchuáng ne. 

A:apakah saya boleh masuk? 

B: tidak boleh, saya masih belum bangun. 

5) 问别人是否允许做某事，可以用“可以”。但“可以”可单独用作肯定的答

案。(方绪军 编著，2008：65) 

Ketika akan bertanya seseorang untuk mengizinkan sesuatu, bisa 

menggunakan “可以”。“可以” dapat digunakan sebagai jawaban setuju. 

Contoh :  

 A: 我可以进来吗？ 

B: 可以。 

A: Wǒ kěyǐ jìnlái ma? 

B: Kěyǐ. 

A: apakah saya boleh masuk? 

B: boleh. 
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 A:  在这儿可以抽烟吗？ 

B: 可以。 

A: Zài zhèr kěyǐ chōuyān ma? 

B: Kěyǐ 

A: apakah disini boleh merokok? 

B: boleh. 

Penggunaan 会 （“会”的义项） 

Tabel 1. 

“会”的核心意义为“可能性” 

Makna inti dari “会”adalah “kemungkinan” 

会 会 v 能力：有完成某事的可能性（“他很会下棋，但我不会”） 

Kemampuan : kemungkinan menyelesaikan sesuatu  (“dia sangat 

bisa main catur, tetapi saya tidak bisa”). 

会 1 意愿/许诺：某事有确定发生的可能性（“你放心，我会好好

地看着他的”） 

Ingin/janji: terdapat sesuatu yang pasti terjadi (“kamu jangan 

khawatir, saya bisa baik-baik melihat dia”) 

会 2 推测：经推断某事有发生的可能性或按惯常某事有发生的可

能性（“看样子会有大雨”；“一到阴天他的膝盖就会痛”） 

Pemikiran:sudah menduga sesuatu akan terjadi atau sesuatu yang 

biasa terjadi (“kelihatannya bisa hujan besar”; “langit mendung 

kaki dia bisa sakit”) 

（周小兵著，2007：93） 
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Penggunaan 能（“能”的义项）  

Tabel 2. 

“能”的核心意义为“具备成事条件” 

Makna inti dari “能”adalah “kondisi atau keadaan” 

能 能 1 能力：具备内在成事条件（“他能扛起 200 斤”） 

Kemampuan: memiliki syarat untuk terjadi (“dia bisa 

mengangkat beban seberat 100 kg”) 

能 2 条件/用途：具备外在成事条件（“这祭祀，说是三十年才能

轮到一回，所以很郑重”） 

Syarat/ manfaat: memiliki syarat diluar kemampuan  yang 

dimiliki (“pengorbanan ini, 30 tahun baru bisa didapatkan, jadi 

sangat serius”) 

能 3 许可/允许：具备情理成事条件（“你不能脱离群众”） 

Mengizinkan:  keadaan yang memiliki alasan (“kamu tidak dapat 

dipisahkan dari massa”) 

能 4 推测/可能性：具备事理/逻辑成事条件（“满天星星，哪能下

雨？”） 

Menduga/ kemungkinan: kondisi yang memiliki hubungan (“di 

langit penuh dengan bintang, bagaimana bisa hujan?”)  

能 5  意愿：具备意愿成事条件. 

Keinginan  

（周小兵著，2007：94） 

Penggunaan 可以（“可以”的义项） 

Tabel 3.  

可以 可以 1 能力：（“他可以说三种外语”） 

Kemampuan: (“dia bisa berbicara tiga bahasa asing”) 

可以 2 条件/用途：（“天气热了，可以游泳了”） 
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Kondisi/ penggunaan: (“cuaca panas, bisa untuk berenang”) 

可以 3 许可/允许：（“休息室里可以吸烟”） 

Mengizinkan: (“istirahat didalam ruangan bisa merokok”) 

可以 4 推测/ 可能性：（“你还可以用 20 年代的音乐作 背景

呢”）  

Spekulasi / kemungkinan : (“kamu masih bisa menggunakan 

lagu tahun sebagai background”) 

可以 5 值得：（“这本书写得不错，你可以看看”） 

Layak: (“buku ini tulisannya bagus,kamu bisa melihatnya”) 

（周小兵著，2007：95） 

汉语能愿动词形式与功能对应表 

Tabel bentuk dan fungsi kata kerja bantu bahasa Mandarin  

Tabel 4. 

 内在施为功能  外在施为功能  推测功能 

能力 意愿  条件 

用途 

许可 义务  推断 估计 

会 会 v 会 1      会 2  

能 能 1 能 5  能 2 能 3   能 4  

可以 可以 1   可以 2 可以 3   可以 4  

（周小兵著，2007：95） 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan 会 v dapat 

digunakan untuk kalimat yang mengandung 能力 (kemampuan), 意愿 (keinginan 

atau harapan) dan 推断  (menduga). 能  dapat digunakan untuk kalimat 能力 

(kemampuan), 意愿 (keinginan atau harapan), 条件 / 用途 (kondisi atau keadaan), 

许可 (mengizinkan), 推断 (menduga). 可以 dapat digunakan untuk kalimat yang 
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mengandung  能力  (kemampuan), 条件  (kondisi atau keadaan), 用途 /许可

(kondisi atau keadaan) dan 推断 (menduga). 

Sebagian pembelajar bahasa Mandarin masih mengalami keslahan dalam 

penggunaan kata yang bersinonim. Oleh karena itu, menganalisis kesalahan kata 

yang bersinonim perlu untuk dilakukan. Analisis kesalahan dilakukan agar 

pembelajar bahasa Mandarin tidak melakukan kesalahan berbahasa. Pada 

penelitian ini khusus untuk menganalisis keslahan penggunaan kata 会, 能, 可以 

dalam kalimat bahasa Mandarin. 

Untuk mengetahui kesalahan dalam penggunaan kata bersinonim, perlu 

untuk dianalisis kesalahan. Dalam proses menganalis kesalahan pembelajar 

bahasa Mandarin perlu mengerjakan soal tentang kata 会 , 能 , 可以 . Dengan 

analisis tersebut, akan diketahui kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa 

Mandarin dan cara mengatasi kesalahan dalam penggunaan kata 会, 能, 可以 

dalam kalimat bahasa Mandarin. 

2.2.3. Penggunaan 会, 能, 可以 dalam Kalimat Bahasa Mandarin   

Dalam konteks bahasa, bahasa dapat diungkapkan dalam dua cara. 

Pertama bahasa dapat diungkapkan dengan media lisan dan yang kedua dengan 

media tulisan. Kedua media tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling 

mendukung. Media tersebut digunakan seseorang dalam berkomunikasi untuk 

mengungkapkan pendapat atau pikiran kepada orang lain. Seseorang 

menggunakan kalimat dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
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Kalimat dalam bahasa Indonesia merupakan satuan bahasa yang langsung 

digunakan sebagai satuan ujaran didalam komunukasi verbal yang hanya 

dilakukan oleh manusia (Chaer, 2007:239)  

Menyusun kalimat yang benar juga menjadi hal penting yang perlu 

dipelajari dalam Bahasa Mandarin. Bagaimana menempatkan subjek, keterangan 

waktu, tempat, aktivitas, dan bagaimana aktivitas itu dilakukan. Selain itu, dalam 

bahasa Mandarin terdapat kata yang mempunyai makna yang mirip. Oleh karena 

itu pembelajar bahasa Mandarin diharapkan mampu menggunakan kata yang 

bersinonim dalam sebuah kalimat. Kata yang bersinonim dalam bahasa Mandarin 

salah satunya adalah 会, 能, 可以. Kata tersebut bermakna bisa, dapat atau boleh 

(can). Penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat adalah sebagai berikut: 

1. 肯定句型为:主语+can+动词原形+其它。 

Kalimat menegaskan: subjek + bisa + infinitive + lainnya.  

Contoh:  

Mereka bisa bermain basket. 他们能打篮球。 

Dia (perempuan) bisa menari. 她会跳舞。 

Kamu bisa pergi menonton televisi. 你可以去看电视了。 

2. 否定句型为:主语+can not(can't/cannot)+动词原形+其它。表示“某人不能 

(不会。不可能) 做……”。 

Kalimat negatif: subjek + tidak bisa + infinitive + lainnya. Menunjukan 

“seseorang tidak bisa (tidak mau atau tidak dapat) melakukan sesuatu”. 

Contoh:   
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Kamu tidak bisa melakukan bola seperti ini. 你不能像这样传球。 

Saya tidak bisa mengendarai motor.  我不会骑摩托车。  

3. 疑问句句型分为:一般疑问句句型和特殊疑问句句型两种类型。 

Kalimat tanya dibagi menjadi dua jenis: kalimat tanya umum dan kalimat 

interogatif khusus.  

a. 一般疑问句句型为: 主语+Can+动词原形+其它。表示“某人会(能。可以)

做……吗？”, 用于口语时，常表示请求或许可。其肯定答语用“Yes,主

语 +can.”作 答 ;否 定 答 语 用 “No, 主 语 +can't.”作答。作答。注意

答语中作主语的人称代词,应根据问句中的主语作相应的变化。其变化规则

为: 第一人称问, 则第二人称答; 第二人称问, 则第一人称答; 第三人称问, 

第三人称答。 

Kalimat tanya umum adalah: subjek + bisa + infinitive + lainnya. Menunjukan 

“seseorang akan (bisa dapat melakukan)... 吗?”. Ketika digunakan dalam bahasa 

lisan, sering menunjukan permintaan atau izin. Menjawab dengan jawaban 

positif yaitu menggunkan “Ya, subjek + bisa”. Menjawab dengan jawban negatif 

“tidak, subjek + tidak bisa”. Catatan: Perhatikan suatu bahasa sebagai subyek 

kataganti orang, perubahan yang sesuai harus dibuat sesuai dengan subjek 

pertanyaan. Aturan perubahan: orang pertama bertanya, kemudian orang kedua 

menjawab; orang kedua bertanya, orang pertama menjawab; orang ketiga 

bertanya, orang ketiga menjawab.  

Contoh :  
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A: Apakah kamu bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk kami?  

你可以为我们大家唱一首英语歌吗？ 

B : Bisa 

行。 

(注意在Yes 后面常省略 I can)  

(Perhatikan dibelakang “Ya” kata “saya bisa” sering dihilangkan)  

A: Apakah saya bisa main skating? 

我可以滑冰吗？ 

B: Bisa. 

可以。  

A: Apakah dia bisa mendaki gunung?   

她能爬山吗?    

B: Tidak, dia tidak bisa. 

不,她不能。  

b. 特殊疑问句句型为 

Kalimat tanya khusus 

a). Who+can+动词原形+其它。该句型中 who相当于主语。 

Siapa + dapat + infinitive + lainnya. Kalimat dalam subjek yang sesuai.   

Contoh : 

Siapa yang bisa menyanyi bahasa Inggris di kelas kami?  

你们班上谁会用英语唱歌？ 

Lili bisa. 
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莉莉会。 

b). 特殊疑问词 (作定语)+名词+can+主语+动词原形+其它。该句型的

特殊疑问词常用 how many, how much等。 

Kata pertanyaan khusus (untuk atributif) + Noun + dapat + subjek + 

infinitive + lainnya. Kalimat dalam kata pertanyaan khusus yang 

digunakan adalah berapa banyak (benda yang dapat dihitung), berapa 

banyak (benda yang tidak dapat dihitung) dan sebagainya.  

Contoh:  

Apakah kamu bisa melihat di sungai ada berapa banyak perahu?  

 你能看见河中有多少只船吗？ 

 Hanya ada satu perahu. 

仅有一只。 

c). 特殊疑问+can+主语+动词原形+其它。该句型中的特殊疑问词常用

what, where, when等,一般用肯定陈述句作答。 

Pertanyaan khusus + dapat + subjek + infinitive + lainnya. Kalimat dalam 

kata pertanyaan khusus yang digunakan apa, di mana, kapan, dll. Biasanya 

dengan kalimat deklaratif jawaban positif.  

Contoh :  

Apa yang bisa kamu lihat di gambar? 

你能在图画中看到什么？ 

Saya bisa melihat beberapa burung dan dua pohon besar.  

我能看到一些鸟儿和两棵大树。 (http://wenku.baidu.com/link?url). 

http://wenku.baidu.com/link?url
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2.2.4. Analisis Kesalahan 

2.2.4.1. Pengertian Analisis Kesalahan 

Secara umum analisis kesalahan dipahami sebagai penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan pembelajar, penyebab kesalahan 

tersebut serta bertujuan untuk mencari pemecahan masalah dalam rangka 

perbaikan dalam pembelajaran.  

Kata “salah” diantonimkan dengan “betul”, artinya apa yang dilakukan 

tidak betul, tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang ditentukan. Hal 

tersebut mungkin disebabkan oleh pemakai bahasa yang belum tahu, atau tidak 

tahu terdapat norma, kemungkinan yang lain dia khilaf. Jika kesalahan ini 

dikaitkan dengan penggunaan kata, dia tidak tau kata yang tepat dipakai. 

Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis 

yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang 

dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. 

(Setyawati, 2010:11-13). Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur 

kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat 

dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahan itu, dan 

mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu menurut Tarigan, Djago & Lilis Siti 

Sulistiyaningsih (dalam Setyawati, 2010:16) .   

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 
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pembelajar sebagai bahan evaluasi dalam menentukan pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan pembelajar. 

2.2.4.2. Kesalahan penggunaan 会，能，可以 

Menurut Trigan (dalam Setyawati, 2010:17)  kesalahan berbahasa dalam 

bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi:  

1. Berdasarkan tataran linguistik, kesalahan berbahasa dapat diklasifikasikan 

menjadi: kesalahan berbahasa di bidang fonologi, morfologi, sintaksis (frasa, 

klausa, kalimat), semantik dan wacana. 

2. Berdasarkan kegiatan berbahasa atau ketrampilan berbahasa dapat 

diklasifikasikan menjadi kesalahan berbahasa dalam menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis.  

3. Berdasarkan sarana atau jenis bahasa yang digunakan dapat berwujud 

kesalahan berbahasa secara lisan dan secara tertulis. 

4. Berdasarkan penyebab kesalahan tersebut terjadi dapat diklasifikasikan 

menjadi kesalahan berbahasa karena pengajaran dan kesalahan berbahasa 

karena interferensi 

5. Kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi terjadinya dapat diklasifikasikan 

ataskesalahan berbahasa yang paling sering, sering, sedang, kurang, 

danjarang terjadi.  

  Dalam bahasa Mandarin seringkali terjadi kesalahan dalam penggunaan

会 , 能 , 可以 . Kesalahan berbahasa berdasarkan tataran linguistik, kesalahan 

berbahasa dapat diklasifikasikan menjadi: kesalahan berbahasa di bidang fonologi, 

morfologi, sintaksis (frasa, klausa, kalimat), semantik dan wacana.  Relasi makna 
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dari semantik adalah sinonim. 会 , 能 , 可以  merupakan sinonim dari bahasa 

Mandarin. 

2.2.4.3.Tujuan analisis kesalahan 

Analisis kesalahan merupakan sebuah proses yang didasarkan pada 

analisis kesalahan orang yang sedang belajar objek (yaitu bahasa) yang sudah 

ditargetkan. Bahasa yang ditargetkan tersebut dapart berupa bahasa ibu maupun 

bahasa nasional dan bahasa asing. Seseorang yang memiliki suatu bahasa tentulah 

dia harus mempelajarinya. Mempelajari dalam arti melatih berulang-ulang dengan 

pembetulan diberbagai hal merupakan suatu peristiwa yang wajar ketika 

mempelajari suatu bahasa. Peristiwa ini diikuti penerapan strategi belajar 

mengajar yang berdayaguna dan dengan tindakan-tindakan yang dapat menunjang 

secara positif. Hal tersebut merupakan suatu proses yang multidimensional dan 

multifaset, yang melibatkan lebih banyak analisis kesalahan yang sederhana 

baiksecara lisan maupun secara tertulis. 

Analisis kesalahan terutama dikenakan pada bahasa yang sedang 

ditargetkan. Analisis kesalahan dapat sangat berguna sebagai alat pada awal-awal 

dan selama tingkat-tingkat variasi program pengajaran target dilaksanakan. 

Tindakan pada permulaan dapat membuka pikiran guru, perancang kursus bahasa, 

penulis buku pelajaran, ataupun pemerhati bahasa untuk mengatasi kesulitan 

bidang bahasa yang dihadapkan pada siswa. (Setyawati, 2010:16)         

Dari beberapa penjelasan tersebut Ellis dalam Tarigan & Tarigan (dalam 

Setyawati, 2010:15) menyatakan bahwa terdapat lima langkah kerja analisis 

bahasa, yakni: 
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1. Mengumpulkan sampel kesalahan 

2. Mengidentifikasi kekesalahan 

3. Menjelaskan kesalahan 

4. Mengklasifikasikan kesalahan  

5. Mengevaluasi kesalahan 

Langkah kerja yang dilakukan tersebut pada akhirnya mencapai data-data 

yang dapat digunakan untuk tujuan perbaikan pengajaran bahasa dengan maksud 

untuk mencegah dan mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni tentang 

kesalahan penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam kalimat bahasa Mandarin pada 

mahasiswa semester 4 angkatan 2013 prodi pendidikan bahasa Mandarin 

Universitas Negeri Semarang, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian natutalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek 

yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. (Sugiyono, 

2014:15)    

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena penulis akan 

mencari dan mendeskripsikan kesulitan mahasiswa yang di teliti dan solusi yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam 

kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa semester 4 angkatan 2013 prodi 

pendidikan bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 
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3.2.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Penetapan populasi yang menjadi sasaran penelitian beserta karakteristiknya 

merupakan hal yang penting sebelum menentukkan sampel penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Angkatan 2013 Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

3.2.2. Sampel 

Pada penelitian ini digunakan teknik penelitian total sampling, yakni semua 

mahasiswa yang ada dalam populasi di atas dijadikan populasi penelitian 

sekaligus juga merupakan sampel penelitian, yaitu semua mahasiswa angkatan 

2013 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

Penentuan populasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa semester 4 

angkatan 2013 telah mendapat materi mengenai sinonim 会 , 能 , 可以  pada 

semester sebelumnya.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan kegiatan penting dalam sebuah penelitian. 

Dengan adanya data-data itulah peneliti menganalisisnya untuk kemudian dibahas 

dan disimpulkan dengan panduan serta referensi-referensi yang berhubungan 

dengan penelitian tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan data adalah hasil 

pencatatan peneliti yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2006:118). 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dan metode tes. 
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3.3.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai nama 

dan jumlah siswa yang menjadi responden penelitian. Dalam hal ini data yang 

diperoleh adalah daftar nama mahasiswa semester 4 angkatan 2013 prodi 

pendidikan bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

3.3.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kesalahan-

kesalahan dalam menggunakan kata 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. 

Tes disusun untuk mengetahui kesalahan dalam menggunakan 会, 能, 可以 dalam 

kalimat bahasa Mandarin.  

3.4. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes. Metode 

tes digunakan untuk memperoleh data mengenai kesalahan mahasiswa dalam 

penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin. Soal diambil dari 

beberapa buku pelajaran bahasa Mandarin. Buku tersebut adalah: 

1) Buku yang berjudul “汉语初级强化教程,综合课本 1”. Pengarang 肖奚强 朱 

敏. Untuk soal bagian I. 

2) Buku yang berjudul “汉语阶梯语法与练习”. Pengarang “方绪军 编著”. 

Untuk soal bagian II.  

3) Buku yang berjudul 你好 北京（修订本）下册. Pengarang 黄政澄 主编. 

Untuk soal bagian III.  
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Soal tes yang akan digunakan untuk mengetahui kesalahan penggunaan 会, 

能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin adalah berjumlah 25 soal dan diberikan 

waktu 60 menit untuk mengerjakannya. Kisi-kisi dari soal tes adalah sebagai 

berikut: 

Kisi-kisi instrumen tes kesalahan penggunaan kata 会, 能, 可以 

Tabel 5. 

No Tujuan Indikator  Nomor butir 

soal 

Bentuk soal  

1 Mengetahui 

penguasaan 

mahasiswa dalam 

penggunaan 会 , 能 , 

可以  dalam kalimat 

bahasa Mandarin. 

Mahasiswa dapat 

Membedakan 

penggunaan 会 , 

能 , 可以  dalam 

kalimat bahasa 

Mandarin 

Soal bagian 1. 

Nomor 1-15.  

Memilih 

jawaban yang 

tepat. 

Soal bagian II. 

Nomor 1-5. 

Memilih 

jawaban yang 

tepat. 

2 Mengetahui 

penguasaan 

mahasiswa dalam 

pembuatan kalimat 

menggunakan 会, 能

, 可以. 

Mahasiswa dapat 

membuat kalimat 

dengan 

menggunakan 

kata 会, 能, 可以. 

Soal bagian 

III.  

Nomor 1-5. 

Melengkapi 

dialog atau 

percakapan 

dengan 

menggunakan

会, 能, 可以. 

 

Adapun bagian-bagiannya dalam soal tes yaitu: 

1. Bagian pertama (Romawi I) berjumlah 15 butir soal.  

Pada bagian ini soal berupa melengkapi kalimat, siswa diminta untuk 

memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang disediakan. 

2. Bagian kedua (Romawi II) berjumlah 5 butir soal.  
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Pada bagian ini soal berupa melengkapi kalimat, siswa diminta untuk 

memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang disediakan. 

3. Bagian ketiga (Romawi III) berjumlah 5 butir soal. 

Pada bagian ini soal berupa melengkapi dialog atau percakapan dengan 

menggunakan 会, 能, 可以. Mahasiswa diminta untuk menyusun kalimat dengan 

benar sesuai dengan kalimat dialog yang tersedia. 

3.5. Teknik Analisis Data  

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ellis Tarigan & Tarigan  (dalam 

Setyawati, 2010:15) menyatakan bahwa terdapat lima langkah kerja analisis 

bahasa. Lima langkah kerja analisis bahasa digunakan pada penelitian ini. 

Langkah analisis bahasa yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan sampel kesalahan 

Penulis mengumpulkan data hasil tes mahasiswa yang berupa penggunaan 

kata 会, 能, 可以 dalam kalimat bahasa Mandarin.  

2. Mengidentifikasi kekesalahan 

Mengenali dan memilah-milah kesalahan penggunaan kata 会, 能, 可以

dalam kalimat bahasa Mandarin. 

3. Menjelaskan kesalahan 

Dalam hal ini menggambarkan letak kesalahan, penyebab kesalahan dan 

memberikan contoh yang benar dari hasil tes yang dilakukan oleh mahasiswa 
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semester 4 angkatan 2013 dalam penggunaan kata 会, 能, 可以. Hasil penelitian 

kesalahan akan dideskripsikan satu persatu.  

4. Mengklasifikasikan kesalahan 

Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan  

keseringannya dalam penggunaan kata 会, 能, 可以 yang sering terjadi. Data 

didapat dari hasil tes yang telah diujikan kepada mahasiswa. 

5. Mengevaluasi kesalahan 

Mengevaluasi kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa 

Mandarin. Mengevaluasi dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan 

yang pernah dilakukan pada sebelumnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

  

5.1. Kesimpulan 

Sinonim dalam bahasa Mandarin disebut 同义词  (tóngyìcí). Sinonim 

adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. 

Pada bahasa Mandarin terdapat beberapa kosakata yang bersinonim, salah satunya 

adalah kata 会, 能, 可以. Kata tersebut merupakan kata kerja bantu atau modal 

verbs dalam bahasa Mandarin adalah 助动词 (zhùdòngcí) atau 能愿动词 (néng 

yuàn dòngcí). Tiga kata tersebut memiliki arti bisa, dapat atau boleh. Namun, 

penggunaan dalam kalimat berbeda. Kata 会, 能, 可以 merupakan salah satu kata 

yang bersinonim yang sering terjadi kesalahan. Kesalahan pada pembelajar 

umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kata yang bersinonim 

dan keterbatasan buku yang membahas sinonim. Berdasarkan pengamatan penulis, 

kesalahan penggunaan sinonim sering terjadi pada sebuah kalimat. Pada penelitian 

ini, penulis akan khusus meneliti kesalahan penggunaan会 , 能 , 可以  dalam 

kalimat bahasa mandarin pada mahasiswa angkatan 2013 yang sekarang sudah 

menginjak ke semester 4 yang telah belajar penggunaan 会 , 能 , 可以  pada 

semester sebelumnya. 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Tarigan, Djago & 

Lilis Siti Sulistiyaningsih (dalam Setyawati, 2010:16) yang menyatakan analisis 

kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh 
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peneliti atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel 

kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan 

kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf 

keseriusan kesalahan itu  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan penggunaan 会, 

能, 可以 dan cara mengatasi kesalahan penggunaan 会, 能, 可以 dalam kalimat 

bahasa Mandarin. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 

angkatan 2013 prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang 

dengan sampel sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi dan tes. Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan data yang diperoleh, kesalahan yang paling banyak pada 

penggunaan 会 , 能 , 可以  dalam kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa 

semester 4 angkatan 2013 program studi pendidikan bahasa Mandarin UNNES 

adalah responden atau mahasiswa banyak yang menjawab dengan menggunakan

能 pada kalimat yang menunjukan perkiraan atau pemikiran. Seharusnya dalam 

kalimat yang menunjukan perkiraan atau pemikiran adalah menggunakan 会.  

Kesalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap 

perbedaan dan persamaan dalam menggunakan 会 , 能 , 可以 , maka muncul 

kesalahan pembelajar bahasa Mandarin dalam menggunakan kata yang 

bersinonim. Oleh karena itu, cara mengatasi kesulitan dalam penggunaan 会, 能, 
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可以 adalah pembelajar bahasa Mandarin mengetahui persamaan dan perbedaan 

penggunaannya.  

5.2. Saran  

Berdasarkan analisis data, keterbatasan waktu dalam pembelajaran bahasa 

Mandarin di perkuliahan dan keterbatasan buku pengajaran, masukan yang dapat 

diberikan oleh penulis yakni, mahasiswa sebaiknya mencari tahu tentang 

persamaan dan perbedaan penggunaan kata yang bersinonim seperti 会, 能, 可以. 

Selain itu, mahasiswa juga dapat lebih sering berlatih menerapkan kata yang 

bersinonim kedalam kalimat bahasa Mandarin. Sebaiknya mahasiswa juga belajar 

dari kesalahan yang telah terjadi, sehingga tidak terjadi lagi ketika menggunakan 

kata yang bersinonim.  

Pada pengajar bahasa mandarin sebaiknya menjelaskan kembali perbedaan 

dan persamaan kata yang bersinonim, serta memberikan latihan kepada 

mahasiswa dalam menggunakan kata yang bersinonim agar mahasiswa terbiasa 

dalam menggunakan kata yang bersinonim seperti 会 , 能 , 可以 . Di kelas, 

pengajar sebaiknya sedikit mengulas kesalahan pada kesalahan mahasiswa yang 

telah dikoreksi, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang lagi pada 

mahasiswa tersebut atau pada mahasiswa lain.  

Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya, jika ada 

penelitian serupa, sebaiknya peneliti membahas kesulitan penggunaan kata yang 

bersinonim yang lebih rinci karena peneliti merasa penelitian ini jauh dari kata 

sempurna. 
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Lampiran 1 

SK Dosen Pembimbing 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

Surat Izin Penelitian 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3  

Daftar Nama Mahasiswa 

No. NIM Nama Responden  

1. 2404413001 Wynda Mardiana Rahmani R1 

2. 2404413002 Tri Mulyani R2 

3. 2404413003 Dwi Ayu Wulandari R3 

4. 2404413004 Yayang Salupi R4 

5. 2404413005 Syaiful Mustofa  R5 

6. 2404413006 Eko Sulfianto R6 

7. 2404413007 Mega Sumarlin R7 

8. 2404413008 Rismawati Rahayu R8 

9. 2404413009 Rani Oktaviani Sari R9 

10. 2404413010 Pupus Lirya Febriani  R10 

11. 2404413011 Bela Ristianti R11 

12. 2404413012 Choeroniawati R12 

13. 2404413013 Erma Rismawanti R13 

14. 2404413014 Siti Maisyaroh Ningsih  R14 

15. 2404413015 Louise Dwi Kumala Srikandi R15 

16. 2404413016 Rokhmatul Ummah R16 

17. 2404413017 Amelia Maratus Solihah R17 

18. 2404413018 Siti Soleha R18 

19. 2404413019 Devita Prastiani R19 

20. 2404413020 Riajeng Woro Megaswari R20 

21. 2404413021 Grace Imanuela R21 

22. 2404413022 Rhyna Syafitri R22 

23. 2404413023 Lili Nurindah Sari R23 

24. 2404413024 Fitriana Miftaqul Hidayah R24 

25. 2404413026 Noor Ainiyah Satriani R25 

26. 2404413027 Zulia Fitri Indriani R26 

27. 2404413029 Siti Solikha R27 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4  

Soal Penelitian 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

Kunci Jawaban Soal Penelitian 

I. 选词填空。 

1． 会 

2． 能 

3． 能 

4． 可以 

5． 能 

6． 可以 

7． 可以 

8． 可以 

9． 能 

10． 可以 

11． 会 

12． 会 

13． 可以 atau 能  

14． 能 

15． 可以 

II. 用括里的词填空。 

1．会 

2． 能 

3． 可以 

4． 会，可以 

5． 可以 

III. 完成会话。 

1．会 / 会不会 

2．不会 

3．不能 

4．可以/不可以 

5．会/不会
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HSK 4 

 


