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 Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak yang memiliki karakteristik 

self instructional, yang membuat siswa dapat belajar mandiri. Ketika siswa 

menemukan kesulitan guru boleh membantu. Namun pada kenyataannya siswa 

kelas VII SMP Kristen YSKI (Yayasan Sekolah Kristen Indonesia) Semarang 

merasa kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan guru dalam mempelajari 

modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang semester I. Oleh sebab itu, pada penelitian kali ini penulis berusaha 

menganalisis kesesuaian modul tersebut dengan rambu-rambu kelayakan isi 

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), untuk mengetahui seberapa banyak 

informasi yang diterima siswa melalui modul tersebut. BSNP merupakan lembaga 

penilai kelayakan buku atau bahan ajar, Metode penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif, karena penulis akan menjabarkan kesesuaian isi 

modul dengan rambu-rambu kelayakan isi BSNP. 

 Berdasarkan hasil penelitian, modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I kurang sesuai 

dengan rambu-rambu kelayakan isi BSNP. Ada beberapa Kompetensi Dasar (KD) 

yang tidak terpenuhi oleh modul, ada beberapa kesalahan penulisan dalam ejaan 

Hanyu Pinyin, kurangnya penjelasan pada materi tata bahasa, dan lain-lain. Oleh 

sebab itu, perlu diadakan evaluasi terhadap modul Bahasa Mandarin tersebut. 
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摘要 

 

 

汉妮雅。2016。《普遍语言房子中文的模块七年级三宝垄印尼基督教学校

基础的初中跟 BSNP 可行性内容的迹象合适的分析》。论文。外国

语言与文学系，语言和艺术学院，三宝垄国立大学。第一辅导老师：

Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag., M.Ag. 第二辅导老师：Titin Komala 

Sari, S.Pd., MTCSOL. 

 

关键词：合适的分析、模块、BSNP 的可行性内容 

 

 

        模块是自特点的打印教材之一，让学生自学，当学生找到困难老师可以

帮助。可是事实上七年级的学生在三宝垄印尼基督教学校基础的初中觉得很

难，而且学生需要老师的帮助学习第一学期普遍语言房子中文的模块七年级

三宝垄印尼基督教学校基础的初中。因此，在这项研究作者尝试分析那本模

块跟 BSNP（国家标准教育的机构）可行性内容迹象的合适，为了知道多少

个材料被收到给学生。BSNP 是机构评估可行性的书或者教材。这项研究方

法论使用描述定性的方法，因为作者要解释模块的内容和 BSNP 可行性内容

迹象的合适。 

        根据研究的结果，第一学期普遍语言房子中文的模块七年级三宝垄印尼

基督教学校基础的初中和 BSNP 可行性内容的迹象不太合适。有几个基本胜

任能力被模块不应验，有几个写错误汉语拼音，语法的解释不够，等等。因

此，需要有评估对那本中文模块。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah  sistem 

lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat 

untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi, karena itu bahasa memegang peranan penting. 

Tujuan akhir pengajaran bahasa adalah siswa terampil berbahasa atau memiliki 

kompetensi bahasa yang baik. Jika kompetensi bahasa baik maka dia diharapkan 

dapat berkomunikasi dengan baik. Salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari 

sekarang ini adalah Bahasa Mandarin. Apalagi dengan dimulainya Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) menjadikan Bahasa Mandarin sebagai bahasa yang perlu 

dipelajari karena dianggap dapat membantu untuk menghadapi MEA serta 

perkembangannya. 

 Sekarang di Indonesia sendiri sudah mulai banyak diadakan pembelajaran 

Bahasa Mandarin baik di sekolah maupun lembaga kursus. Salah satu sekolah 

yang ada mata pelajaran Bahasa Mandarin adalah SMP Kristen YSKI Semarang. 

Di sana Bahasa Mandarin dijadikan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler wajib. 

Ada tiga pilihan mata pelajaran ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah tersebut, 

yaitu Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, dan Bahasa Perancis. Sejak kelas VII 

siswa sudah diminta untuk memilih di antara ketiga mata pelajaran tersebut yang 
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akan mereka pelajari sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler wajib selama 

bersekolah di SMP Kristen YSKI Semarang. 

 Mata pelajaran Bahasa Mandarin di SMP Kristen YSKI Semarang 

menggunakan bahan ajar berupa modul. Modul tersebut dibuat oleh Rumah 

Bahasa Universal dan hanya digunakan di SMP Kristen YSKI Semarang baik 

untuk kelas VII, VIII, dan IX. Modul-modul ini dipelajari siswa dalam jangka 

waktu satu semester. Dalam penelitian kali ini, penulis akan menganalisis modul 

Bahasa Mandarin kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang, Tahun Akademik 

2015-2016, semester I. 

Kelas VII merupakan kelas pemula, materi yang diajarkan juga masih 

dasar. Tetapi bukan berarti materi dasar tidak penting, melainkan merupakan 

bagian yang penting. Pada awal pembelajaran biasanya siswa akan diajari dahulu 

tentang pengenalan 拼音(pīnyīn), konsonan 声母(shēngmǔ), vokal 韵母(yùnmǔ), 

dan nada 声调 (shēngdiào), kemudian baru kosakata dan kalimat sederhana. 

Dalam Bahasa Mandarin jika pīnyīn sama, nada berbeda maka artinya juga 

berbeda. Oleh sebab itu jika salah pengucapan maka bisa menimbulkan 

kebingungan, dan siswa akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran 

selanjutnya jika belum menguasai materi dasar. 

Selama observasi awal di SMP Kristen YSKI Semarang, penulis telah 

mengamati proses pembelajaran Bahasa Mandarin siswa kelas VII. Dari hasil 

pengamatan penulis, siswa kelas VII cenderung pasif dan bergantung pada 

penjelasan guru. Beberapa siswa juga mengatakan bahwa mereka merasa 

kesulitan jika harus mempelajari modul itu sendiri. Padahal modul pada umumnya 
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bersifat self instructional, yang berarti siswa sebenarnya dapat belajar secara 

mandiri dengan bantuan modul, guru hanya membantu ketika siswa benar-benar 

menemui kesulitan. Tetapi pada kenyataannya siswa kelas VII sering mengalami 

kesulitan karena kurangnya informasi dan pada akhirnya bergantung pada 

penjelasan guru. Dalam modul yang mereka terima tidak ada materi pengenalan 

pīnyīn. Pada halaman pertama modul langsung berisi materi dialog tentang “你

叫什么名字？”(siapa namamu?), semua dialog ditulis dengan hànzì (karakter 

China), tidak ada bantuan cara membacanya atau pīnyīn. Sebagai pembelajar 

pemula, siswa kelas VII pasti akan mengalami kesulitan jika tidak memiliki 

panduan atau informasi yang cukup. Selain itu siswa kelas VII cenderung merasa 

malas ketika harus melihat teks dengan tulisan hànzì semua. Bahkan ada dari 

mereka yang lebih suka menerjemahkan pīnyīn ke Bahasa Indonesia daripada 

mengubah hànzì ke pīnyīn. Kemudian dalam modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang tidak ada contoh urutan 

goresan dalam menulis 汉字 (hànzì), sehingga siswa sering sesukanya sendiri 

dalam menulis hànzì. Itu sebabnya guru harus banyak menjelaskan supaya siswa 

dapat menulis hànzì dengan benar. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisis modul 

Bahasa Mandarin kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I, disesuaikan 

dengan rambu-rambu BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (dalam Buletin BSNP), rambu-

rambu BSNP menilai tentang kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikan. 

Rambu-rambu ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan bahan ajar Bahasa 
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Mandarin di seluruh Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih ―Analisis 

Kesesuaian Modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal Kelas VII SMP 

Kristen YSKI Semarang dengan Rambu-Rambu Kelayakan Isi BSNP‖ sebagai 

judul skripsi. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Rambu-rambu penyusunan bahan ajar Bahasa Mandarin berdasarkan 

BSNP terdiri dari: 

a. Kelayakan isi, yaitu:  

- kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD; 

- keakuratan materi; 

- kemutakhiran materi; 

- gradasi 

b. Kelayakan penyajian, yaitu: 

- teknik penyajian 

- pendukung penyajian; 

- penyajian bahan pembelajaran. 

c. Kelayakan bahasa, yaitu: 

- keakuratan penggunaan bahasa; 

- komunikatif; 

- kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. 

d. Kelayakan kegrafikan, yaitu: 

- ukuran buku; 
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- desain kulit buku; 

- desain isi buku. 

Supaya penelitian lebih terfokus dan menghindari penjelasan yang meluas, 

maka  penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis 

akan memilih untuk fokus dalam meneliti kelayakan isi, karena isi sebuah modul 

menentukan seberapa besar informasi yang akan diterima oleh siswa. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Apakah isi modul Bahasa Mandarin kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang sudah sesuai dengan rambu-rambu kelayakan isi BSNP? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah isi modul Bahasa Mandarin kelas VII SMP 

Kristen YSKI Semarang sudah sesuai dengan rambu-rambu kelayakan isi BSNP. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Membantu menemukan solusi bagi siswa dalam upaya meningkatkan 

pembelajaran Bahasa Mandarin. 

2. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan informasi sebagai bahan pertimbangan guru 

dalam memilih bahan ajar. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 



6 

 

 

 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Penerbit 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

pertimbangan dalam penyusunan atau perbaikan bahan ajar ke depannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Pembatasan Masalah 

3. Rumusan Masalah 

4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian 

6. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan Pustaka 

2. Landasan Teori 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan penelitian 

2. Data dan sumber data 

3. Teknik pengumpulan data 
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4. Teknik analisis data 

5. Teknik pemaparan hasil analisis data 

 BAB IV ANALISIS DATA 

1. Deskripsi data 

2. Analisis data dan Pembahasan 

 BAB V PENUTUP 

1. Simpulan 

2. Saran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai analisis modul Bahasa Mandarin ini dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian isi modul dengan rambu-rambu penyusunan bahan ajar 

yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menunjang prestasi 

belajar siswa kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang. 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis kesesuaian modul 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kelly Rosalin dan Agustian, dengan 

judul ―Prinsip Penulisan Bahan Ajar Bahasa Mandarin yang Efektif untuk Jurusan 

Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara‖. Penelitian ini membahas 

tentang prinsip-prinsip penulisan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

bahan ajar Bahasa Mandarin untuk mahasiswa jurusan Komunikasi Pemasaran, 

dengan memperhatikan kepentingan dan target program studi Komunikasi 

Pemasaran Universitas Bina Nusantara. Rosalin dan Agustian menyimpulkan 

bahwa bahan ajar Bahasa Mandarin yang digunakan oleh mahasiwa jurusan 

Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan jurusan. Mahasiswa merasa topik yang diberikan tidak 

sesuai dengan bidang dan kemampuan Bahasa Mandarin mereka, sehingga bahan 

ajar yang digunakan perlu ditinjau kembali (Rosalin dan Agustian 2014, dalam 

Jurnal LINGUA CULTURA Vol.8 No.2). Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Rosalin dan Agustian dengan penulis adalah sama-sama menganalisis bahan 
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ajar Bahasa Mandarin. Perbedaan penelitian Rosalin dan Agustian dengan penulis 

terletak pada bahan ajar. Rosalin dan Agustian menganalisis buku Hanyu 

Changcheng (Great Wall Chinese), sedangkan penulis menganalisis modul 

Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang.  Kemudian yang digunakan sebagai acuan penelitian Rosalin dan 

Agustian adalah prinsip-prinsip penulisan bahan ajar yaitu terfokus, bersifat 

praktikal, dan menarik. Sedangkan yang penulis menggunakan rambu-rambu 

kelayakan isi BSNP sebagai acuan penelitian.  

 Penelitian lain berupa skripsi yang berjudul ―Analisa Materi Buku 

Pelajaran Mandarin yang Digunakan di Sekolah Dasar Kelas 1 (Studi Kasus 

Sekolah Dasar Swasta Jakarta Barat)‖ oleh Elizabeth Mulyani, jurusan Sastra 

China, Universitas Bina Nusantara. ―Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi materi buku pelajaran kelas 1 yang sedang digunakan sekolah dasar 

swasta di Jakarta dan mengetahui tanggapan mereka terhadap materi buku.‖ 

(Mulyani, 2007:iv). Persamaan penelitian Mulyani dengan penulis adalah sama-

sama menganalisis bahan ajar Bahasa Mandarin dari segi isi. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Mulyani dengan penulis adalah bahan ajar yang dianalisis 

Mulyani yaitu empat buah buku Bahasa Mandarin untuk kelas 1 SD terbitan 

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan China. Sedangkan penulis adalah modul 

Bahasa Mandarin kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang terbitan Rumah Bahasa 

Universal. Kemudian penulis hanya meneliti tentang kelayakan isi, sedangkan 

Mulyani selain meneliti dari segi isi juga meneliti dari segi fisik. Selain itu, 
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Mulyani menggunakan dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

 Selanjutnya Yasmin Prihatini, mahasiswi Universitas Indonesia menulis 

skripsi dengan judul ―Evaluasi Buku Hànyǔ Chūjí Jiàochéng 1‖. Skripsi ini 

membahas tentang kesesuaian isi buku Hànyǔ Chūjí Jiàochéng 1 dengan sasaran 

pengajaran membaca mata kuliah Bahasa China I Kemahiran Membaca yang 

diselenggarakan oleh Program Studi China, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa buku Hànyǔ 

Chūjí Jiàochéng 1 tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pengajaran. Selain itu 

buku Hànyǔ Chūjí Jiàochéng 1 bersifat teacher-centered sehingga mahasiswa 

mutlak memerlukan bantuan pengajar untuk dapat memanfaatkan buku tersebut. 

Hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa semester 1 Program 

Studi China juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menganggap 

buku Hànyǔ Chūjí Jiàochéng 1 itu sulit (Prihatini, 2009:64-65). Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti 

tentang kesesuaian bahan ajar Bahasa Mandarin. Kemudian metode penelitian 

yang digunakan sama-sama kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian Prihatini 

dengan penulis yaitu bahan ajar yang diteliti. Prihatini meneliti buku Hànyǔ Chūjí 

Jiàochéng 1, sedangkan penulis modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang. Selain itu acuan penelitian 

yang digunakan oleh Prihatini adalah tujuan pengajaran kemahiran membaca yang 

ditetapkan oleh Program Studi China, FIB UI, sedangkan penulis menggunakan 

rambu-rambu kelayakan isi BSNP sebagai acuan penelitian. 
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 Dilihat dari kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-

penelitian terdahulu tidak sama dengan apa yang akan dilakukan penulis. Oleh 

sebab itu, penulis ingin mengangkat ―Analisis Kesesuaian Modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal Kelas VII SMP Kristen YSKI dengan 

Rambu-Rambu Kelayakan Isi BSNP‖ sebagai judul skripsi. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Analisis Kesesuaian 

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: 

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya); 

2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan pemahaman arti keseluruhan; 

3. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat 

bagiannya dan sebagainya; 

4. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 

5. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Kesesuaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

perihal sesuai; keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan 

sebagainya); kecocokan. 
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Banyak hal yang dapat dianalisis misalnya sebuah masalah, fisik orang, 

kesehatan, keuangan, dan lain-lain termasuk bahan ajar. Bahan ajar merupakan 

salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan, karena bahan ajar 

merupakan salah satu pedoman untuk guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam penyusunannya wajar apabila tidak luput dari kekurangan-

kekurangan entah itu sedikit atau banyak, maka analisis terhadap bahan ajar pun 

sangat diperlukan. Tujuannya untuk menelaah isi atau tampilannya, apakah sudah 

sesuai dengan rambu-rambu atau standar yang telah ditetapkan pemerintah. 

 

2.2.2. Modul 

Menurut Tim Sosialisasi KTSP, bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, guru 

harus menyiapkan bahan ajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Kelengkapan bahan ajar akan membantu guru dalam kegiatan mengajar, dan 

membantu siswa dalam proses belajar. Bahan ajar ikut menentukan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang 

diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. (BSNP: 2006) 

Menurut sosialisasi KTSP Depdiknas dalam skripsi Andriani Suzana 

(2012), berdasarkan bentuknya bahan ajar dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu: 

a. Bahan cetak (printed) seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 
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b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang (visual) seperti foto, gambar, model / maket. 

d. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 

e. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials). 

Berdasarkan jenis-jenis bahan ajar dalam sosialisasi KTSP Depdiknas, 

bahan ajar yang digunakan di SMP Kristen YSKI Semarang termasuk ke dalam 

bahan ajar cetak (printed) berupa modul. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian modul adalah 

sebagai berikut: 

1. Standar atau satuan pengukur; 

2. Satuan standar yang bersama-sama dengan yang lain digunakan secara 

bersama; 

3. Satuan bebas yang merupakan bagian dari struktur keseluruhan; 

4. Komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang 

program dari sistem itu; 

5. Unit kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri; 

6. Kegiatan program belajar-mengajar yang dapat dipelajari oleh murid 

dengan bantuan yang minimal dari guru pembimbing, meliputi 

perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi 
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pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai, mengukur 

keberhasilan murid dalam penyelesaian pelajaran. 

Menurut Purwanto, modul ialah bahan belajar yang dirancang secara 

sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan 

pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan 

waktu tertentu. (Purwanto et. al, 2007:9) 

Mulyasa (2006) mengemukakan secara singkat tujuan utama sistem modul 

yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran di sekolah baik 

waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. 

(Hening et. al, dalam Unnes Science Education Journal 2 (2) 2013:255) 

Pengertian modul menurut Depdiknas (2008: 31) adalah salah satu bentuk 

bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis sehingga penggunanya dapat 

belajar dengan atau tanpa bimbingan fasilitator/guru. Di dalam modul memuat 

seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu 

peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul merupakan satuan 

program belajar mengajar bagi siswa, yang dipelajari oleh siswa sendiri (self 

instructional). 

Berdasarkan pendapat Nasution (2010:205), modul dapat dirumuskan 

sebagai suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri dari rangkaian kegiatan 

belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan secara khusus dan juga jelas. Dari berbagai uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan jenis bahan ajar yang disusun berdasarkan 
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tujuan instruksional, berisi materi tertentu serta lembar kerja, dan digunakan siswa 

untuk belajar secara mandiri tanpa membutuhkan guru maupun fasilitator. 

Fungsi modul ialah sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran peserta didik. Dengan modul peserta didik dapat belajar lebih 

terarah dan sistematis. Peserta didik diharapkan dapat menguasai kompetensi yang 

dituntut oleh kegiatan pembelajaran yang diikutinya. (Purwanto et. al, 2007:11) 

Fungsi modul yaitu: 

1. Bahan ajar mandiri 

Maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi 

meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar sendiri tanpa tergantung 

kepada kehadiran guru. 

2. Pengganti fungsi guru 

Maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan 

materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa sesuai 

tingkat pengetahuan dan usia mereka. Sementara, fungsi penjelas sesuatu 

tersebut juga melekat pada guru. Maka dari itu, penggunaan modul dapat 

berfungsi sebagai pengganti fungsi atau peran guru. 

3. Sebagai alat evaluasi 

Maksudnya, dengan modul, siswa dituntut untuk dapat mengukur dan 

menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

4. Sebagai bahan rujukan bagi siswa 
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Maksudnya, karena modul mengandung berbagai materi yang harus 

dipelajari oleh siswa, maka modul juga memilih fungsi sebagai bahan 

rujukan bagi siswa. (Prastowo 2011:107) 

Tujuan penyusunan modul adalah: 

1. Agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru 

(yang minimal), 

2. Agar peran guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran, 

3. Melatih kejujuran siswa, 

4. Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa, 

5. Agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang 

telah dipelajari. (Prastowo 2011:108-109) 

Karakteristik modul menurut ―Penulisan Modul‖ yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional (2008:3-

5) yaitu: 

1. Self Instructional; yaitu melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar 

mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Untuk 

memenuhi karakter self instructional, maka dalam modul harus; 

a. Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas; 

b. Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/ spesifik 

sehingga memudahkan belajar secara tuntas; 
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c. Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

materi pembelajaran; 

d. Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya; 

e. Kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 

f. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif; 

g. Terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h. Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi; 

i. Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui 

tingkat penguasaan materi; dan 

j. Tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung 

materi pembelajaran dimaksud. 

2. Self Contained; yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi 

atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. 

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pembelajar 

mempelajari materi pembelajaran yang tuntas, karena materi dikemas ke 

dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau 

pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus dilakukan dengan hati-hati 

dan memperhatikan keluasan kompetensi yang harus dikuasai.  

3. Stand Alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung 

pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 
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pembelajaran lain. Dengan menggunakan modul, pembelajar tidak tergantung 

dan harus menggunakan media yang lain untuk mempelajari dan atau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika masih menggunakan dan 

bergantung pada media lain selain modul yang digunakan, maka media 

tersebut tidak dikategorikan sebagai media yang berdiri sendiri. 

4. Adaptive; modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan. Dengan memperhatikan percepatan perkembangan ilmu dan 

teknologi pengembangan modul multimedia hendaknya tetap ―up to date‖. 

Modul yang adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat digunakan 

sampai dengan kurun waktu tertentu.  

5. User Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Setiap 

instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, 

mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, 

mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum digunakan 

merupakan salah satu bentuk user friendly. 
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2.2.3. Rumah Bahasa Universal 

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari website resmi Rumah 

Bahasa Universal (http://www.rumahbahasauniversal.com/) dikatakan bahwa 

Rumah Bahasa Universal adalah Yayasan Pendidikan Bahasa yang didirikan pada 

tanggal 5 Januari 2009. Pada awalnya Rumah Bahasa Universal memulai kegiatan 

dengan menawarkan program kursus Bahasa Inggris dan Mandarin yang dikenal 

sebagai bahasa yang mendunia untuk menghadapi globalisasi dalam bidang 

ekonomi, sosial maupun politik. Pada perkembangannya, Rumah Bahasa 

Universal juga menawarkan kelas-kelas bahasa asing lainnya seperti Bahasa 

Jerman, Korea, Jepang, Perancis, Spanyol, Belanda, dan Bahasa Indonesia untuk 

orang asing. 

Rumah Bahasa Universal juga menawarkan pengalaman belajar melalui 

kegiatan kunjungan dan kemah pendidikan ke banyak tempat di Eropa dan Asia 

yang akan menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya dan bahasa, serta 

memperluas jaringan sosial internasional. Negara yang sering dikunjungi yaitu 

Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Rumah Bahasa juga membantu 

siswa yang ingin belajar ke luar negeri. Yayasan ini mempunyai jalur yang luas ke 

universitas-universitas di Jerman dan Taiwan. Pembelajaran Bahasa Mandarin di 

Rumah Bahasa Universal sekarang ini dibagi menjadi empat kelas, yaitu General 

Mandarin, Speak in Mandarin, Easy Chinese for Kids, dan Mandarin for 

Teenagers. Dalam pelaksanaannya setiap kelas dibagi menjadi beberapa tahapan, 

mulai dari yang basic, intermediate, sampai advanced. 
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Berdasarkan keterangan dari pemilik Rumah Bahasa Universal, SMP 

Kristen YSKI Semarang memang meminta bantuan kepada yayasan ini dalam 

pembelajaran Bahasa Mandarin, baik untuk guru maupun bahan ajar. Oleh sebab 

itu SMP Kristen YSKI Semarang memakai modul terbitan Rumah Bahasa 

Universal. Dalam pembuatan modul, pihak Rumah Bahasa Universal 

memperhatikan kondisi sekolah, kemudian kalender akademik sekolah, jadi 

mereka bisa memperkirakan seberapa materi yang dapat diberikan kepada siswa 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk referensi materinya dipadukan dari 

buku Bahasa Mandarin terbitan Taiwan dengan pemikiran pihak Rumah Bahasa 

Universal. Misalnya buku dari Taiwan yang tulisannya tradisional semua diubah 

menjadi ke tulisan sederhana, dan materi yang menggambarkan situasi atau 

budaya hidup di China diubah menjadi situasi atau budaya hidup di Indonesia 

karena kita berada di negara Indonesia. 

 

2.2.4. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga mandiri, 

profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, 

memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional 

pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa BSNP memiliki 

susunan organisasi yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua dan sekretaris yang 

dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan 

tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai 
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oleh pejabat Departemen Pedidikan Nasional (Depdiknas) yang ditunjuk oleh 

Mendiknas. BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai 

kebutuhan. Segala hal yang mengatur tentang BSNP tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013. 

(Permendikbud Nomor 96 Tahun 2013 Pasal 1-7) 

BSNP mempunyai fungsi untuk: 

1. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; 

2. Menyelenggarakan ujian nasional; 

3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; 

4. Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah; 

5. Menilai buku teks pelajaran; 

6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan; 

7. Melaksanakan ketatausahaan BSNP. (Permendikbud Nomor 96 Tahun 2013 

Pasal 8 Ayat 2) 

Fungsi BSNP pada poin yang kelima tentang menilai buku teks, penilaian 

yang dimaksud mencakup: 

a. Kelayakan isi, yaitu:  

- kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD; 

- keakuratan materi; 

- kemutakhiran materi; 

- gradasi 
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b. Kelayakan penyajian, yaitu: 

- teknik penyajian 

- pendukung penyajian; 

- penyajian bahan pembelajaran. 

c. Kelayakan bahasa, yaitu: 

- keakuratan penggunaan bahasa; 

- komunikatif; 

- kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. 

d. Kelayakan kegrafikan, yaitu: 

- ukuran buku; 

- desain kulit buku; 

- desain isi buku. 

 

2.2.4.1.Rambu-Rambu BSNP dalam Penyusunan Buku Teks 

Tahun 2009 BSNP dan tim ahli telah melaksanakan kegiatan 

pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing yang 

meliputi Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, dan 

Bahasa Mandarin. Manfaat instrumen penilaian ini adalah untuk memperoleh alat 

penilaian buku pelajaran yang terstandar dan dapat digunakan dalam menilai 

kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan, sehingga siswa dapat mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan. (Laporan BSNP 2009:141-142) 

Adapun rambu-rambu BSNP dalam penyusunan buku teks Bahasa 

Mandarin adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kelayakan Isi 

Sub Komponen Butir 

Kesesuaian uraian materi 

dengan SK dan KD 

Kelengkapan materi 

Keluasan materi 

Kedalaman materi 

Keakuratan materi 

Keakuratan tema 

Keakuratan penulisan huruf dalam ejaan Hanyu Pinyin 

Keakuratan penulisan kata dalam ejaan Hanyu Pinyin  

Keakuratan penggunaan tanda baca dalam ejaan Hanyu 

Pinyin dan karakter Han 

Keakuratan peletakan diakritik ton dalam ejaan Hanyu 

Pinyin  

Keakuratan penulisan karakter Han  

Keakuratan penulisan nama orang Tiongkok dan nama 

tempat di Tiongkok  

Keakuratan istilah 

Keakuratan terjemahan kosakata baru dan ekspresi khusus 

Keakuratan penjabaran tentang pelafalan bunyi dan 

struktur  

Keakuratan runtutan penyampaian materi  

Ketepatan struktur  

Keotentikan terminologi Indonesia  

Kemutakhiran materi 

Kesesuaian materi dengan perkembangan psikologis 

peserta didik  

Kesesuaian materi dengan perkembangan jaman  

Kemutakhiran dan kebakuan Bahasa Mandarin  

Gradasi 

Ejaan Hanyu Pinyin mendahului karakter Han  

Kosakata  

Struktur  

Guratan sedikit ke guratan banyak  
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Tabel 2. Kelayakan penyajian 

Sub Komponen Butir 

Teknik penyajian 

Konsistensi sistematika penyajian 

Keruntutan penyajian materi dalam bab 

Keseimbangan penyajian antarbab 

Sistematika penyajian dalam bab 

Sistematika penyajian ejaan Hanyu Pinyin 

dan karakter Han 

Penyajian ragam latihan  

Tata letak 

Keatraktifan gambar 

Pendukung penyajian 

Pemakaian istilah 

Ejaan dan aksara 

Keutuhan tema 

Ketersediaan materi audio 

Daftar pustaka 

Lampiran 

Penyajian bahan pembelajaran 

Memotivasi keingintahuan peserta didik 

Melibatkan peserta didik 

Menghindari SARA, pornografi, dan bias 

gender 

 Tabel 3. Kelayakan bahasa 

Sub Komponen Butir 

Keakuratan penggunaan bahasa 
Keefektifan kalimat Bahasa Indonesia 

Keefektifan kalimat Bahasa Mandarin 

Komunikatif 

Keterbacaan pesan dalam Bahasa 

Indonesia 

Keterbacaan pesan dalam Bahasa 

Mandarin 

Kesesuaian dengan perkembangan 

peserta didik 

Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan intelektual peserta didik 

Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan sosial dan emosional 

peserta didik 
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 Tabel 4. Kelayakan kegrafikan 

Sub Komponen Butir 

Ukuran buku 

  Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO:  
A4 (210 X 297 mm ) atau B5 (176 x 250 mm)  

 

  Kesesuaian ukuran dengan materi isi buku 

Desain kulit buku 

 
Penataan unsur tata letak pada kover muka, 

belakang, dan punggung memiliki kesatuan 

(unity)  
 

 

Penataan tata letak unsur pada muka, punggung 

dan belakang sesuai/harmonis dan memberikan 

kesan irama yang baik  
 

 

Menampilkan pusat pandang (point center) yang 

baik dan jelas  
 

 

Komposisi unsur tata letak (judul, pengarang, 

ilustrasi, logo, dll) seimbang dan seirama 

dengan tata letak isi 
 

 

Ukuran unsur tata letak proporsional dengan 

ukuran buku  
 

 

Warna unsur tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi (materi isi buku)  
 

 

Menampilkan kontras yang baik  
 

 

Penampilan unsur tata letak konsisten (sesuai 

pola)  
 

 

Penempatan unsur tata letak konsisten dalam 

satu seri buku  
 

Ukuran huruf judul buku lebih dominan 

dibandingkan (nama pengarang, penerbit dan logo)  

Warna judul buku kontras dengan warna latar 

belakang  

Ukuran huruf proposional dibandingkan dengan 

ukuran buku 

Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi 

jenis huruf  

Tidak menggunakan huruf hias/dekorasi  
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Sesuai dengan jenis huruf untuk isi / materi buku  

Ilustrasi dapat menggambarkan isi/materi buku 

Ilustrasi mampu mengungkapkan karakter obyek  

Bentuk, warna, ukuran, proporsi obyek sesuai 

realita  

Desain isi buku 

Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan 

pola  

Pemisahan antar paragraph jelas  

Tidak terdapat widow atau orphan  

Penempatan judul bab dan yang setara (kata 

pengantar, daftar isi, dll) seragam/konsisten 

Bidang cetak dan marjin proporsional terhadap 

ukuran buku 

Jarak antara teks dan ilustrasi sesuai 

Marjin antara dua halaman berdampingan 

proporsional  

Kesesuaian bentuk, warna dan ukuran unsur tata 

letak  

Judul bab 

Sub Judul bab 

Angka halaman/folios 

Ilustrasi 

Keterangan gambar (caption) 

Ruang putih 

Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang 

tidak mengganggu judul, teks, angka halaman 

Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan 

keterangan gambar tidak menggangu pemahaman 

Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf 

Tidak menggunakan jenis huruf hias/dekoratif 

Besar huruf sesuai dengan tingkat pendidikan 

peserta didik  

Jenis huruf sesuai dengan materi isi 

Panjang baris teks maksimal 78 karakter 

Spasi antar baris susunan teks normal 

Jarak antara huruf kerning normal 

Jenjang/hierarki judul-judul jelas dan konsisten 
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Jenjang/hierarki judul-judul proporsional 

Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks 

Tanda pemotongan kata (hyphenation) 

Mampu mengungkap makna/arti dari obyek 

Bentuk proporsional 

Keseluruhan ilustrasi serasi 

Goresan garis dan raster tegas dan jelas 

Kreatif dan dinamis 

 

 Dalam penelitian kali ini, penulis akan fokus untuk menganalisis 

kesesuaian modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP 

Kristen YSKI Semarang dengan kelayakan isi yang ada pada rambu-rambu BSNP. 

Karena BSNP merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang salah satunya 

bertugas untuk menilai buku, maka penulis memutuskan menggunakan rambu-

rambu ini untuk dijadikan acuan dalam menganalisis. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu tentang kesesuaian modul 

Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang dengan rambu-rambu kelayakan isi BSNP, maka bentuk penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan 

pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi 

dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah 

orang atau human istrument, yaitu peneliti sendiri. (Sugiyono 2013:14-15) 

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen (1982): 

a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan 

peneliti adalah instrumen kunci 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome 

d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Sugiyono 2013:21-22) 
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Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena penulis 

akan menjabarkan apakah isi modul yang dipakai oleh kelas VII sudah sesuai 

dengan rambu-rambu BSNP ditinjau dari kelayakan isi. 

 

3.2. Data dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini adalah materi yang terdapat dalam modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang, 

seperti tema, kosakata, tata bahasa, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan 

adalah modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen 

YSKI Semarang. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan 

gabungan keempatnya. (Sugiyono 2013:308-309) 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, karena 

data yang dikumpulkan berupa dokumen. Dokumen yang digunakan adalah modul 

Bahasa Mandarin kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang yang akan dianalisis 

dengan kriteria kelayakan isi yang ada pada rambu-rambu BSNP. Langkah-
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langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Membaca modul yang dijadikan sumber data 

2. Menetapkan hal-hal yang akan dianalisis 

3. Mengklasifikasikan hal-hal yang akan dianalisis 

4. Melakukan analisis data 

Data yang akan dianalisis berupa materi yang terdapat dalam modul 

Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. Materi pada modul 

BAB Materi Uraian Halaman 

Bab I 

你叫什么名

字？(siapa 

namamu?) 

- Dialog 1 dan 2 tentang 

perkenalan nama dan asal 

negara 

- Kosakata berjumlah 22 

- Tata bahasa: 

a. Kalimat dengan kata kerja 

姓、叫、atau 是 

b. Jenis pertanyaan 

sederhana dengan 

menggunakan partikel 吗 

c. Pertanyaan dengan 

menggunakan kata tanya 

―siapa?‖; ―apa?‖; ―mana?‖ 

- Jenis pertanyaan yang 

disingkat dengan partikel 呢 

- Latihan soal 

1-3 

 

 

4-7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 
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- Catatan tambahan 

- Latihan menulis hànzì 

- Latihan soal 

13 

14-15 

16-18 

Bab II 
早，您好！ 

(pagi, halo!) 

- Dialog 1 tentang menyapa 

seseorang. Dialog 2 tentang 

pertanyaan menggunakan 吗, 

kemudian menanyakan sibuk 

atau tidak menggunakan 

pola ...不...？ 

- Kosakata berjumlah 20 

- Tata bahasa: 

a. Kalimat sederhana dengan 

bentuk S+P dan 

modifikasinya 

b. Pertanyaan dengan bentuk 

S-P-Neg-P 

- Latihan soal 

- Catatan tambahan 

- Latihan menulis hànzì 

- Latihan soal 

19-21 

 

 

 

 

 

22-25 

 

 

26 

 

 

27 

28 

29 

30-31 

31-35 

Bab III 

我喜欢看电影 

(saya suka 

menonton film) 

- Dialog 1 tentang suka 

menonton film, dialog 2 

tentang suka mobil dari negara 

mana 

- Kosakata berjumlah 21 

- Tata bahasa: 

a. Pola kalimat S+P+O 

b. Kalimat pertanyaan 

dengan kata kerja + tidak 

+ kata kerja 

36-38 

 

 

 

39-42 

 

43 

 

44 
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c. Kalimat dengan kata kerja 

axiliary (S+Adverb+V+O) 

d. Objek transposed: 

O, S + (neg-) + V 

- Latihan soal 

- Catatan tambahan 

- Latihan menulis hànzì 

- Latihan soal 

45 

 

45 

 

46-48 

49 

50-51 

51-55 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2013:335) 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data menurut 

Miles and Huberman adalah sebagai berikut: 

1. Data reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting; 

2. Data display (penyajian data), yaitu dengan teks yang bersifat naratif; 

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi). 

(Sugiyono 2013:338-345) 

Adapun instrumen penilaian kelayakan isi buku menurut BSNP ada empat 

subkomponen, yaitu: 
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Tabel 6. Instrumen Penilaian Kelayakan Isi 

SUBKOMPONEN BUTIR INDIKATOR 

A. Kesesuaian 

uraian materi 

dengan SK dan 

KD 

Kelengkapan 

materi 

Materi yang disajikan mencakup 

semua materi dalam SK dan KD. 

Keluasan materi Materi yang disajikan mendukung 

pencapaian semua kompetensi 

(mendengar, berbicara, membaca, dan 

menulis) yang mencakup fonetik, ejaan 

(hanyu pinyin dan EYD), kosakata, 

struktur, karakter Han, dan budaya 

China baik di China maupun di 

Indonesia dengan keluasan materi yang 

tercakup dalam tema identitas diri dan 

kehidupan sekolah. 

Kedalaman materi Materi yang disajikan sesuai dengan 

tingkat pencapaian kompetensi seperti 

yang tertuang dalam SK dan KD yang 

disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan usia peserta didik, 

seperti kegiatan memahami, 

menerapkan, menganalisis. 

B. Keakuratan 

materi 

Keakuratan tema Tema pelajaran harus sesuai dengan 

kenyataan hidup sehari-hari agar dapat 

dipraktikkan dalam komunikasi, 

misalnya memahami cara-cara 

menyapa, berpamitan, mengucapkan 

terima kasih, minta maaf, minta izin, 

memberi instruksi, memperkenalkan 

diri. 

Keakuratan Memahami cara menulis dalam ejaan 
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penulisan huruf 

dalam ejaan 

Hanyu Pinyin 

Hanyu Pinyin sesuai dengan 

kaidahnya, misalnya huruf ―b‖ dibaca 

[p], huruf ―p‖ dibaca [ph]. 

Keakuratan 

penulisan kata 

dalam ejaan 

Hanyu Pinyin 

Memahami cara penulisan kata dalam 

ejaan Hanyu Pinyin, bilamana 

menggunakan tanda pisah (-) atau 

spasi, misalnya bukan ―xǐ-huan‖ atau 

―xǐ huan‖ melainkan ―xǐhuan‖; 

―jiàoshìlǐ‖ tidak boleh ditulis ―jiào shì 

lǐ‖ atau ―jiàoshì lǐ‖, dan seterusnya. 

Keakuratan 

penggunaan tanda 

baca dalam ejaan 

Hanyu Pinyin dan 

karakter Han 

Memahami pemakaian tanda baca 

dalam menulis ejaan Hanyu Pinyin dan 

karakter Han, serta dapat 

menggunakannya ketika menulis 

kalimat. Contoh: shū、bǐ、 zhǐ  (buku, 

pen, kertas). 这是书。  (Ini adalah 

buku.) 

Keakuratan 

peletakan 

diakritik ton 

dalam ejaan 

Hanyu Pinyin 

Memahami letak diakritik ton pada 

kata sesuai kaidahnya dan dapat 

menerapkannya saat menulis kata. 

Contoh: duì, qián, gěi, guó, shuāng, 

xióng. 

Keakuratan 

penulisan karakter 

Han 

Memahami dan mampu menganalisis 

komposisi karakter Han, sehingga 

dapat menerapkannya sesuai kaidah 

urutan penulisan. Contoh: ―rén‖ 人 kiri 

mendahului kanan, ―xiǎo‖ 小  tengah 

mendahului kiri dan kanan, ―ān‖安  

atap mendahului isi, ―huí‖ 回   isi 

mendahului tutup, dan seterusnya. 
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Keakuratan 

penulisan nama 

orang China dan 

nama-nama 

tempat di China 

Memahami cara penulisan nama orang 

China dan nama tempat di China. 

Contoh: Deng Xiaoping tidak boleh 

ditulis Deng Xiao Ping, Wangfujing 

tidak boleh ditulis Wang Fu Jing. 

Keakuratan istilah Memahami aturan penulisan istilah 

Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia, 

seperti hànzì 汉 字  (karakter Han), 

bùshǒu 部首  (radikal), bǐshùn 笔顺 

(urutan guratan), bǐhuà 笔画 (guratan). 

Fonetik: shēngmǔ 声母  (konsonan), 

yùnmǔ 韵母 (vokal), shēngdiào 声调 

(nada). 

Kelas kata: míngcí 名词 (kata benda), 

dòngcí 动词  (kata kerja), xíngróngcí 

形容词 (kata sifat), dàicí 代词 (kata 

ganti), zhùcí 助词 (partikel). 

Gramatikal: zhǔyǔ 主 语  (subyek), 

wèiyǔ 谓语  (predikat), bīnyǔ 宾语 

(obyek), zhuàngyǔ 状语 (keterangan). 

Keakuratan 

terjemahan 

kosakata baru dan 

ekspresi khusus 

Menerapkan terjemahan kata/istilah ke 

dalam Bahasa Indonesia yang baik. 

Contoh: cāntīng 餐厅 ―kantin‖ bukan 

―restoran‖, rénxíngdào 人行道 ―tempat 

pejalan kaki/trotoar‖ bukan ―pejalan 

melintas‖. 

Menerapkan terjemahan terhadap 

ekspresi Bahasa Mandarin ke dalam 

Bahasa Indonesia. Contoh: nǐ hǎo! 你



36 

 

 

 

好！ ―hai/halo!‖ bukan ―kamu baik!‖ 

Keakuratan 

penjabaran 

tentang pelafalan 

bunyi dan struktur 

Memahami penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

sehingga dapat menerapkan 

penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar untuk memberi 

penjelasan di bidang fonetik dan tata 

bahasa. 

Keakuratan 

runtutan 

penyampaian 

materi 

Memahami keruntutan isi materi dan 

menerapkannya dalam bentuk yang 

berurutan. 

Ketepatan struktur Memahami bentuk kalimat dan 

ekspresi yang tepat struktur. 

Keotentikan 

terminologi 

Indonesia 

Memahami bahwa nama orang, 

makanan, obyek wisata dan tempat 

bersejarah di Indonesia tidak 

ditransliterasikan ke dalam ejaan 

Hanyu Pinyin atau karakter Han. 

Contoh: ―Hasan‖ tidak dialihkan 

menjadi ―Hāshān‖ atau ―哈山‖, ―sate‖ 

tidak dialihkan menjadi ―shādiē‖ atau 

―沙爹‖. 

C. Kemutakhiran 

materi 

Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

psikologis peserta 

didik 

Tema pelajaran disesuaikan dengan 

perkembangan usia siswa SMP, bukan 

untuk anak-anak atau orang dewasa. 

Kesesuaian materi 

dengan 

Tema pelajaran sesuai dengan hal-hal 

yang sedang populer dan digemari oleh 
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perkembangan 

zaman 

siswa seusia SMP, tetapi tetap 

menunjukkan nilai-nilai kepribadian 

Bangsa Indonesia, seperti kejujuran, 

kesantunan, kepedulian, dan 

kedisiplinan. 

Kemutakhiran dan 

kebakuan bahasa 

mandarin 

Memahami bahwa bahasa yang 

diajarkan adalah Bahasa Mandarin 

modern yang mengacu pada 

pǔtōnghuà. 

D. Gradasi Ejaan Hanyu 

Pinyin 

mendahului 

karakter Han 

Memahami bahwa ejaan Hanyu Pinyin 

diajarkan lebih dahulu daripada 

karakter Han. 

Kosakata Jumlah dan tingkat kesulitan kosakata 

harus sesuai dengan keluasan dan 

kedalaman materi. 

Struktur Memahami pola kalimat dan unsur 

gramatikal, misalnya 的，地，得，

吗，呢。 

Guratan sedikit ke 

guratan banyak 

Pengajaran karakter Han dimulai dari 

karakter yang memiliki guratan sedikit 

ke guratan banyak.  

 

Analisis kelayakan isi mencakup kesesuaian materi dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), keakuratan materi, kemutakhiran 

materi, dan gradasi. Adapun SK dan KD untuk mata pelajaran Bahasa Mandarin 

semester I program pilihan bahasa dilihat dari buku standar isi SMA (BSNP 

2006:368) adalah sebagai berikut:  
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Tabel 7. SK dan KD Bahasa Mandarin Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

Mendengarkan 

1. Memahami wacana lisan berbentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

Identitas Diri 

 

1.1 Mengidentifikasi bunyi Hanyu 

Pinyin (ejaan Bahasa Han modern) dan 

atau ujaran (kata, frasa atau kalimat) 

dalam suatu konteks, dengan cara 

mencocokkan dan membedakan secara 

tepat 

 

1.2 Memperoleh informasi umum, 

informasi tertentu dan atau rinci dari 

berbagai bentuk wacana lisan sederhana 

secara tepat 

Berbicara 

2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang Identitas Diri 

 

2.1 Menyampaikan berbagai informasi 

secara lisan dalam kalimat sederhana 

sesuai konteks dengan lafal Hanyu 

Pinyin yang tepat, yang mencerminkan 

kecakapan berbahasa yang santun dan 

tepat 

 

2.2 Melakukan dialog sederhana 

dengan lancar dan benar, yang 

mencerminkan kecakapan 

berkomunikasi yang santun dan tepat 

Membaca 

3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

Identitas Diri 

 

3.1 Membaca nyaring ujaran (kata, 

frasa atau kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu Pinyin maupun 
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Hanzi (aksara Han), dalam wacana 

tertulis sederhana secara tepat 

 

3.2 Mengidentifikasi bentuk dan tema 

wacana sederhana secara tepat 

 

3.3 Memperoleh berbagai informasi 

umum, informasi tertentu dan atau rinci 

dari wacana sederhana secara tepat 

Menulis 

4. Menguasai kosakata dari 40 Hanzi 

(aksara Han). 

 

4.1 Menulis secara tepat 

 

4.2 Menulis Hanzi sesuai ketentuan 

bihua dan bishun 

5. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

5.1 Menulis kata, frasa dan kalimat 

dengan huruf dan tanda baca yang tepat 

 

5.2 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 

konteks yang mencerminkan kecakapan 

menggunakan Hanzi, kata/ frasa dengan 

huruf, ejaan dan struktur yang tepat 

Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang akan dianalisis dengan SK dan KD di atas untuk 

mengetahui apakah materi modul sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan pemerintah. 

Standar Kompetensi (SK) merupakan kualifikasi kemampuan minimal 

peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester. Standar 
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Kompetensi terdiri dari beberapa Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Dasar 

berisi kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai acuan dalam 

menyusun indikator kompetensi. Untuk mewujudkan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD), maka dilakukan penyusunan silabus. Silabus adalah 

rencana kegiatan pembelajaran mata pelajaran tertentu yang akan dilakukan 

selama kurun waktu tertentu. Biasanya silabus mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian dalam proses 

pembelajaran dibutuhkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

merupakan penjabaran lebih detail dari kegiatan yang ada di silabus. RPP 

biasanya disusun untuk satu atau dua kali pertemuan. Di dalam RPP juga harus 

mencakup SK dan KD. 

Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, seorang pengajar tentu harus 

memiliki rencana terlebih dahulu tentang materi dan apa saja yang akan dilakukan 

bersama peserta didik di dalam kelas, hal ini dituangkan dalam RPP. Kemudian 

dalam penyusunan RPP, pengajar juga harus memiliki acuan yaitu silabus yang 

berisi SK dan KD supaya tahu bahwa sejumlah materi dapat diberikan dalam 

berapa kali pertemuan, sehingga peserta didik benar-benar dapat menguasai SK 

dan KD yang diharapkan. Jadi, RPP harus selaras dengan silabus, silabus harus 

selaras dengan SK dan KD, dengan demikian kurikulum pembelajaran dapat 

tercapai. Oleh karena itu sumber belajar yang digunakan juga harus memenuhi SK 

dan KD. 
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Selain itu instrumen yang akan digunakan berupa kartu data, hasil analisis 

akan dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk paragraf. Berikut adalah contoh 

kartu data: 

Tabel 8. Kartu Data 

Standar Kompetensi (SK) 

1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

Kompetensi Dasar 
Materi dalam 

Modul 
Halaman Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1.1. Mengidentifikasi 

bunyi Hanyu 

Pinyin (ejaan 

Bahasa Han 

modern) dan atau 

ujaran (kata, frasa 

atau kalimat) 

dalam suatu 

konteks, dengan 

cara 

mencocokkan 

dan membedakan 

secara tepat. 

 

1.2. Memperoleh 

informasi umum, 

informasi tertentu 

dan atau rinci 

dari berbagai 

bentuk wacana 
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lisan sederhana 

secara tepat. 

dan seterusnya...     

Jumlah   

Presentase   

 

 Presentase:   

  

3.5. Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Langkah selanjutnya setelah menganalisis data adalah memaparkan hasil 

analisis data. Pemaparan hasil analisis data ini menggunakan metode informal, 

yaitu perumusan data berbentuk kata-kata bukan angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah jawaban  x 100% 

Jumlah maksimal 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data 

 Pada bab ini akan dideskripsikan analisis modul Bahasa Mandarin 

berdasarkan kelayakan isi pada rambu-rambu BSNP yang meliputi penjabaran 

kesesuaian materi dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), 

keakuratan materi, kemutakhiran materi, dan gradasi. 

 Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I dikemas dalam tiga bab. Tema dari bab I 

adalah 你叫什么名字？nǐ jiào shénme míngzi? (siapa namamu?), bab II adalah 

早，您好！zǎo, nín hǎo!  (pagi, halo!), dan untuk bab III adalah 我喜欢看电影 

wǒ xǐhuan kàn diànyǐng (saya suka menonton film). Dalam setiap bab terdapat 

dua dialog, kosakata baru, tata bahasa, latihan soal, catatan, dan latihan menulis 

Hanzi. 

 

4.1.1. Modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal 

Modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen 

YSKI Semarang semester I berjumlah 55 halaman. Seperti yang telah 

dicantumkan pada bab III skripsi ini pada halaman 30 tentang isi modul, tema bab 

I adalah tentang memperkenalkan identitas diri, maka dialog bab I juga 

menggambarkan tentang identitas diri seperti memperkenalkan nama dan asal 

negara. Dialog disajikan dalam bentuk Hanzi dan terjemahan Bahasa Indonesia. 
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Kemudian kosakata pada bab 1 berjumlah 22, disajikan dalam Hanzi, Pinyin, dan 

arti. Kosakata yang dipelajari berupa kosakata-kosakata yang menunjukkan 

identitas diri, misalnya “你”nǐ (kamu), “我”wǒ (saya), “他”tā (dia), “贵

姓”guìxìng (nama keluarga/marga), “叫”jiào (dipanggil), “名字”míngzì 

(nama), nama negara seperti “中国”Zhōngguó (China), “英国”Yīngguó 

(Inggris), “美国”Měiguó (Amerika), dan beberapa kosakata lainnya. Pada 

setiap kosakata juga diberikan contoh kalimat penggunaan kosakata tersebut. 

Misalnya kosakata “我” pada modul diberikan contoh kalimat “我是中国人”

Wǒ shì Zhōngguó rén (Saya adalah orang China), kemudian “叫” pada modul 

diberikan contoh kalimat “他叫大卫”Tā jiào Dàwèi (Nama dia David). 

Selanjutnya adalah tata bahasa yang topiknya juga tentang identitas diri. 

Pada bab I ada empat tata bahasa yang diajarkan. Pertama yaitu kalimat dengan 

kata kerja 姓, 叫, atau 是. Dalam modul telah dijelaskan masing-masing fungsi 

dari 姓, 叫, atau 是. Setelah dijelaskan, ada struktur pola kalimat yang diberikan 

dan di bawahnya ada contoh kalimat dalam Hanzi dan terjemahan Bahasa 

Indonesia. Tata bahasa kedua adalah tentang partikel 吗 . Tata bahasa ketiga 

adalah tentang kata tanya ―siapa‖, ―apa‖, dan ―mana‖. Tata bahasa keempat 

tentang partikel 呢. Pada tata bahasa kedua, ketiga, dan keempat ini tidak ada 

penjelasan tentang masing-masing materi, langsung diberikan struktur pola 

kalimat dan contoh kalimat dalam Hanzi dan terjemahan Bahasa Indonesia. 

Kemudian ada catatan-catatan tambahan yang berhubungan dengan tata bahasa 

bab I untuk memperjelas materi. Berikutnya ada latihan menulis Hanzi, disajikan 
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dalam lembar kotak-kotak. Hanzi diambil dari kosakata bab I. Kemudian ada 

latihan soal dengan bermacam-macam perintah, seperti mengubah kalimat dari 

Hanzi ke Pinyin dan Pinyin ke Hanzi, menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Mandarin, dan sebagainya. 

Topik pada modul bab II adalah salam atau menyapa. Dialog juga 

meggambarkan tentang orang yang memberi salam seperti “张先生，您早”

(pagi, Tuan Zhang), atau “再见”(sampai jumpa). Dialog disajikan dalam Hanzi 

dan terjemahan Bahasa Indonesia. Kosakata bab II merupakan kosakata baru yang 

berjumlah 20 kata, disajikan dalam Hanzi, Pinyin, dan arti. Misalnya seperti “早”

zǎo (selamat pagi), “小姐”xiǎo jiě (nona), “好久不见”hǎojiǔ bú jiàn (lama 

tidak bertemu), “谢谢”xiěxie (terima kasih), “再见”zàijiàn (sampai jumpa), 

dan lain-lain. Setiap kosakata diberi contoh kalimat, misalnya kata “早” contoh 

kalimatnya “李先生，早”Lǐ xiānshēng, zǎo (Selamat pagi Tuan Lee). 

Selanjutnya adalah tata bahasa yang terdiri dari dua poin. Yang pertama 

adalah kalimat sederhana dengan bentuk S + P dan modifikasinya. Bentuk 

modifikasi yang dimaksud berupa kalimat positif, negatif (不 bù), penambahan 副

词 fùcí (kata tambahan/adverbia) “很”hěn (sangat), “太”tài (terlalu), dan 

“也”yě (juga). Yang kedua tentang 正反问句 zhèng fǎnwèn jù (kalimat tanya 

dengan bentuk P + Neg + P), contohnya “你热不热？”(Apakah kamu panas 

tidak panas?). Beberapa contoh kalimat diberikan dalam bentuk Hanzi dan 

terjemahan Bahasa Indonesia, tetapi ada juga yang hanya diberikan dalam bentuk 

Hanzi. Kemudian ada catatan tambahan yang menjelaskan tata bahasa bab II. Lalu 
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ada latihan menulis Hanzi yang disajikan dalam lembar kotak-kotak. Terakhir ada 

latihan soal dengan perintah yang hampir sama seperti latihan soal bab I, namun 

dengan materi bab II. 

Topik pada modul bab III adalah tentang kesukaan orang. Dialog pada bab 

III menceritakan orang yang mengobrol tentang film dan mobil kesukaan, 

disajikan dalam Hanzi dan terjemahan Indonesia. Kosakata bab III merupakan 

kosakata baru yang berjumlah 21 kata. Seperti pada bab-bab sebelumnya kosakata 

disajikan dalam Hanzi, Pinyin, dan arti, serta terdapat contoh kalimat. Misalnya 

kata “喜欢”xǐhuān (suka) contoh kalimatnya “我喜欢他”wǒ xǐhuān tā (saya 

suka dia), kata “电影”diànyǐng (film) contoh kalimatnya “你喜欢看电影吗？”

nǐ xǐhuān kàn diànyǐng ma? (Apakah kamu suka menonton film?). 

Materi selanjutnya adalah tata bahasa. Yang pertama adalah kalimat 

berpredikat kata kerja (动词谓语句) yang berpola Subjek(主语) + Kata kerja(动

词) + Objek(宾语), seperti “我看书”  (Saya membaca buku), dan bentuk 

negatifnya“我（不）看书” (Saya (tidak) membaca buku). Materi disajikan 

dalam bentuk struktur kalimat dan contoh kalimat dalam Hanzi dan terjemahan 

Bahasa Indonesia. 

Materi kedua hampir sama dengan tata bahasa pada bab I yaitu pertanyaan 

bentuk 正反问句 (kata kerja + tidak + kata kerja). Tetapi materi pada bab III ini 

lebih berkembang dengan adanya objek, misalnya “你买不买中文书？” 

(Apakah kamu membeli buku mandarin atau tidak?). Materi ini juga disajikan 

dalam Hanzi dan terjemahan Bahasa Indonesia. 
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Materi ketiga adalah tentang kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu, 

dalam modul tertulis ―Kalimat dengan kata kerja axiliary‖. Tidak ada penjelasan 

tentang auxiliary verb, pada modul langsung ditulis struktur kalimat beserta 

contoh kalimatnya dalam Hanzi dan hanya ada satu kalimat yang diterjemahkan 

ke Bahasa Indonesia, yaitu “我要买笔” (Saya ingin membeli pena). Namun 

dalam Bahasa Mandarin, seharusnya kata “要”  bukan termasuk dalam kata 

kerja auxiliary, tetapi termasuk 能愿动词 néng yuàn dòngcí (modal verbs). 

Materi tata bahasa yang keempat adalah tentang objek transposed. 

Sebelum masuk ke struktur kalimat dan contohnya, dalam modul telah diberi 

penjelasan singkat dalam Bahasa Indonesia tentang objek transposed, di mana 

objek yang biasanya terletak di belakang dapat dipindahkan ke depan kalimat. 

Contoh kalimat untuk objek transposed yaitu “英文书，我不看”  (Buku 

Bahasa Inggris, saya tidak membaca), di mana “英文书” merupakan objek. 

Lalu ada catatan tambahan yang membahas tata bahasa. Selanjutnya ada latihan 

menulis Hanzi yang disajikan di lembar kotak-kotak seperti pada bab sebelumnya. 

Yang terakhir ada latihan soal dengan bermacam-macam perintah seperti pada bab 

I dan II. 

 

4.1.2. Rambu-rambu Kelayakan Isi BSNP 

 Rambu-rambu BSNP untuk penilaian buku terdiri dari empat macam 

penilaian, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan 

kelayakan kegrafikan. Pada skripsi ini modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I akan dianalisis 
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kesesuaiannya berdasarkan kelayakan isi dari BSNP yang terdiri dari empat 

macam indikator seperti yang telah tercantum pada bab III skripsi halaman 32-37 

seperti berikut: 

1. Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD, yang terdiri dari: 

a. Kelengkapan materi 

b. Keluasan materi 

c. Kedalaman materi 

2. Keakuratan materi, yang terdiri dari: 

a. Keakuratan tema 

b. Keakuratan penulisan huruf dalam ejaan Hanyu Pinyin 

c. Keakuratan penulisan kata dalam ejaan Hanyu Pinyin 

d. Keakuratan penggunaan tanda baca dalam ejaan Hanyu Pinyin dan 

karakter Han 

e. Keakuratan peletakan diakritik ton dalam ejaan Hanyu Pinyin 

f. Keakuratan penulisan karakter Han 

g. Keakuratan penulisan nama orang China dan nama-nama tempat di China 

h. Keakuratan istilah 

i. Keakuratan terjemahan kosakata baru dan ekspresi khusus 

j. Keakuratan penjabaran tentang pelafalan bunyi dan struktur 

k. Keakuratan runtutan penyampaian materi 

l. Ketepatan struktur 

m. Keotentikan terminologi Indonesia 

3. Kemutakhiran materi, yang terdiri dari: 
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a. Kesesuaian materi dengan perkembangan psikologis peserta didik 

b. Kesesuaian materi dengan perkembangan zaman 

c. Kemutakhiran dan kebakuan Bahasa Mandarin 

4. Gradasi, yang terdiri dari:  

a. Ejaan Hanyu Pinyin mendahului karakter Han 

b. Kosakata 

c. Struktur 

d. Guratan sedikit ke guratan banyak 

Pada indikator kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD, SK dan KD 

yang dimaksud adalah SK dan KD untuk mata pelajaran Bahasa Mandarin 

semester I sesuai dengan yang telah tercantum pada bab III halaman 38, di mana 

SK terdiri dari empat kompetensi yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Sedangkan KD Bahasa Mandarin semester I terdiri dari sebelas 

kompetensi. Berikut adalah pengklasifikasian materi pada modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I dengan KD: 

Tabel 9. Klasifikasi Materi Modul dengan KD 

No. Kompetensi Dasar Bab Materi Halaman 

1. 1.1 Mengidentifikasi bunyi Hanyu 

Pinyin (ejaan Bahasa Han modern) 

dan atau ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) dalam suatu konteks, 

dengan cara mencocokkan dan 

membedakan secara tepat 

I 

II 

III 

Kosakata 

Kosakata 

Kosakata 

4-7 

22-25 

39-42 

2. 1.2 Memperoleh informasi umum, I Dialog 1-2 
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informasi tertentu dan atau rinci 

dari berbagai bentuk wacana lisan 

sederhana secara tepat 

II 

III 

Dialog 

Dialog 

19-20 

36-37 

3. 2.1 Menyampaikan berbagai 

informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana sesuai konteks 

dengan lafal Hanyu Pinyin yang 

tepat, yang mencerminkan 

kecakapan berbahasa yang santun 

dan tepat 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

III 

- Kosakata 

- Latihan soal A 

(membaca 

kalimat) 

 

- Kosakata 

- Latihan soal A 

(membaca 

kalimat) 

 

- Kosakata 

- Latihan soal A 

(membaca 

kalimat) 

 

4-7 

16 

 

 

 

22-25 

31 

 

 

 

39-42 

51 

4. 2.2 Melakukan dialog sederhana 

dengan lancar dan benar, yang 

mencerminkan kecakapan 

berkomunikasi yang santun dan 

tepat 

I 

II 

III 

Dialog 

Dialog 

Dialog 

1-2 

19-20 

36-37 

5. 3.1 Membaca nyaring ujaran (kata, 

frasa atau kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu Pinyin maupun 

Hanzi (aksara Han), dalam wacana 

tertulis sederhana secara tepat 

I 

II 

III 

Dialog 

Dialog 

Dialog 

1-2 

19-20 

36-37 

6. 3.2 Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana sederhana secara 

I 

II 

Dialog 

Dialog 

1-2 

19-20 
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tepat III Dialog 36-37 

7. 3.3 Memperoleh berbagai 

informasi umum, informasi 

tertentu dan atau rinci dari wacana 

sederhana secara tepat 

I 

II 

III 

Dialog 

Dialog 

Dialog 

1-2 

19-20 

36-37 

8. 4.1 Menulis secara tepat I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

III 

- Latihan soal A 

dan B (menulis 

Pinyin dan 

Hanzi) 

 

- Latihan soal A 

dan B (menulis 

Pinyin dan 

Hanzi) 

 

- Latihan soal A 

dan B (menulis 

Pinyin dan 

Hanzi) 

- Latihan soal F 

(menerjemahka

n ke Pinyin 

 

16 

 

 

 

 

31-32 

 

 

 

 

51-52 
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9. 4.2 Menulis Hanzi sesuai 

ketentuan bihua dan bishun 

I 

 

II 

 

III 

Latihan menulis 

Hanzi 

Latihan menulis 

Hanzi 

Latihan menulis 

Hanzi 

14-15 

 

30-31 

 

50-51 

10. 5.1 Menulis kata, frasa dan I - Latihan soal B 8-12 
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kalimat dengan huruf dan tanda 

baca yang tepat 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

III 

(menulis Hanzi) 

- Latihan soal E 

(menerjemahka

n ke Bahasa 

Mandarin) 

- Latihan soal B 

(menulis Hanzi) 

- Latihan soal F 

(menerjemahka

n ke Bahasa 

Mandarin) 

 

- Latihan soal B 

(menulis Hanzi) 

 

 

16 

 

18 

 

32 

 

34 
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11. 5.2 Mengungkapkan informasi 

secara tertulis dalam kalimat 

sederhana sesuai konteks yang 

mencerminkan kecakapan 

menggunakan Hanzi, kata/ frasa 

dengan huruf, ejaan dan struktur 

yang tepat 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

- Tata bahasa 

- Latihan soal C 

(menjawab 

pertanyaan), D 

(membuat 

pertanyaan 

sesuai jawaban), 

F (membuat 

dialog) 

 

- Tata bahasa dan 

catatan 

- Latihan soal C 

dan D (tentang 

tata bahasa bab 

II), E 

8-13 

17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-29 

 

33-35 
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III 

(menjawab 

pertanyaan), G 

(membuat 

dialog) 

 

- Tata bahasa, 

latihan soal, dan 

catatan 

- Latihan soal E 

(tentang tata 

bahasa bab III), 

G (membuat 

dialog) 

 

 

 

 

 

 

43-49 

 

 

53-55 

 

 

4.2. Analisis Data dan Pembahasan 

4.2.1. Kesesuaian Uraian Materi dengan SK dan KD 

 Bagian ini akan menjabarkan apakah materi dalam modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I sesuai dengan SK dan KD Bahasa Mandarin semester I dari BSNP. 

Selain itu pada bagian ini juga akan dijabarkan bagaimana kelengkapan, keluasan, 

dan kedalaman materi modul. 

 

1) Kelengkapan Materi 

Kelengkapan materi menurut BSNP diukur dari materi yang disajikan 

mencakup semua materi yang terkandung dalam SK dan KD. Berikut adalah hasil 



54 

 

 

   

analisis kelengkapan materi dalam modul dengan SK dan KD semester I tentang 

identifikasi diri: 

a. Bab I dengan tema “你叫什么名字？”nǐ jiào shénme míngzi? (siapa 

namamu?) 

Tabel 10. Hasil Analisis Kelengkapan Materi Bab I 

SK: 1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

KD Materi Modul Ada/Tidak Kesesuaian 

1.1 Mengidentifikasi 

bunyi Hanyu Pinyin 

(ejaan Bahasa Han 

modern) dan atau ujaran 

(kata, frasa atau kalimat) 

dalam suatu konteks, 

dengan cara 

mencocokkan dan 

membedakan secara 

tepat 

Kosakata bab I: 

您 nín: anda                                              

不 / 不 bù/bú: tidak, 

bukan 

贵姓 guìxìng: apa 

nama keluargamu?      

英国 Yīng guó: 

England, Inggris 

李 Lǐ: Lee (marga 

dalam Chinese)           

你 nǐ: kamu 

先生 xiānshēng: 

tuan, bapak, suami 

什么 shénme: apa 

王 Wáng: Wang 

(marga dalam 

Chinese)  名字 

míngzi: nama 

我 wǒ: saya                                                

哪 / 哪 nà/něi: yang 

mana? 

叫 jiào: untuk 

panggilan nama                  

呢 ne: partikel 

pertanyaan 

Tidak ada 

materi 

tentang 

ejaan 

Hanyu 

Pinyin 

Tidak sesuai, 

karena bukan 

hanya 

mengidentifikasi 

ujaran, tetapi 

juga bunyi 

Hanyu Pinyin. 
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好 hǎo: baik                                               

中国 Zhōngguó: 

Cina 

是 shì: adalah                                             

他 tā: dia (lk); dia 

(pr) 

美国人 Měi guó 

rén: orang Amerika 

她 tā: dia(pr) 

吗 ma: partikel 

pertanyaan                         

谁 shéi: siapa 

1.2 Memperoleh 

informasi umum, 

informasi tertentu dan 

atau rinci dari berbagai 

bentuk wacana lisan 

sederhana secara tepat 

Ada dua dialog pada 

bab I: 

Dialog 1 

menceritakan 

tentang perkenalan 

antara Dàwèi 

(David) yang 

merupakan orang 

Indonesia dan 

Dōngní (Tony) yang 

merupakan orang 

Amerika. 

Dialog 2 

menceritakan 

tentang perkenalan 

antara Àiměi (Amy) 

yang berasal dari 

China dan Zhēnní 

(Jenny) yang berasal 

dari Amerika. 

Ada Sesuai. 

Di dalam dialog 

terdapat 

informasi-

informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa ketika 

siswa 

mendengarkan 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab I ini 

adalah nama dan 

asal negara. 

SK: 2. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau 
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dialog sederhana tentang Identitas Diri 

2.1 Menyampaikan 

berbagai informasi 

secara lisan dalam 

kalimat sederhana sesuai 

konteks dengan lafal 

Hanyu Pinyin yang 

tepat, yang 

mencerminkan 

kecakapan berbahasa 

yang santun dan tepat 

Kosakata bab I 

Latihan soal A 

(membaca kalimat 

dalam bentuk Hanzi) 

Ada Sesuai. 

Melalui 

kosakata-

kosakata dan 

latihan soal ini 

siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

lafal Hanyu 

Pinyin. 

2.2 Melakukan dialog 

sederhana dengan lancar 

dan benar, yang 

mencerminkan 

kecakapan 

berkomunikasi yang 

santun dan tepat 

Dialog bab I Ada Sesuai. 

Siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

naskah dialog 

dengan lafal dan 

intonasi yang 

benar. 

SK: 3. Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

3.1 Membaca nyaring 

ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu 

Pinyin maupun Hanzi 

(aksara Han), dalam 

wacana tertulis 

sederhana secara tepat 

Dialog bab I Ada Sesuai. 

Adanya materi 

dialog dapat 

melatih 

kemampuan 

siswa dalam 

membaca Hanzi 

maupun Pinyin. 

3.2 Mengidentifikasi Dialog bab I Ada Sesuai. 
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bentuk dan tema wacana 

sederhana secara tepat 

Materi dialog 

pada modul 

dapat melatih 

siswa untuk 

menganalisa 

tentang tema atau 

topik tentang 

dialog. 

3.3 Memperoleh 

berbagai informasi 

umum, informasi 

tertentu dan atau rinci 

dari wacana sederhana 

secara tepat 

Dialog bab I Ada Sesuai. 

Siswa dapat 

memperoleh 

informasi-

informasi ketika 

siswa membaca 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab I ini 

adalah nama dan 

asal negara. 

SK: 4. Menguasai kosakata dari 40 Hanzi (aksara Han) 

4.1 Menulis secara tepat Latihan soal A 

(menulis Pinyin) dan 

B (menulis Hanzi) 

Ada Sesuai. 

Dengan latihan 

soal ini siswa 

dilatih untuk 

menulis Pinyin 

dan Hanzi 

dengan benar 

untuk memenuhi 
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kompetensi 

menulis. 

4.2 Menulis Hanzi 

sesuai ketentuan bihua 

dan bishun 

Latihan menulis 

Hanzi 

Ada Sesuai. 

Dengan 

disediakannya 

lembar kotak-

kotak maka 

siswa dilatih 

untuk menulis 

karakter Han. 

SK: 5. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

5.1 Menulis kata, frasa 

dan kalimat dengan 

huruf dan tanda baca 

yang tepat 

Latihan soal B 

(menulis Hanzi) 

Latihan soal E 

(menerjemahkan ke 

Bahasa Mandarin) 

 

Tidak ada 

materi 

tanda baca 

Bahasa 

Mandarin 

Tidak sesuai. 

Karena tidak ada 

materi tanda baca 

Bahasa 

Mandarin. 

5.2 Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

dalam kalimat sederhana 

sesuai konteks yang 

mencerminkan 

kecakapan 

menggunakan Hanzi, 

kata/ frasa dengan huruf, 

ejaan dan struktur yang 

tepat 

Tata bahasa bab I: 

动词谓语句：姓、

叫、是 dòngcí 

wèiyǔ jù: xíng, jiào, 

shì (Kalimat 

berpredikat kata 

kerja: marga, nama, 

adalah). 

Contoh: 

1. 我姓李。 

2. 我叫李爱美。 

3. 他是李小姐。 

Ada Sesuai. 

Dengan adanya 

materi tata 

bahasa siswa 

diajak untuk 

memahami 

penggunaan kata 

atau struktur 

yang tepat dalam 

Bahasa 

Mandarin. 

 

Latihan soal C 
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疑问句：吗 

yíwènjù: ma 

(Kalimat tanya: ma). 

Contoh: 

你是中国人吗？ 

 

疑问句：谁、什

么、哪 yíwènjù: 

shéi, shénme, nǎ 

(Kalimat tanya: 

siapa, apa, mana). 

Contoh: 

1. 谁是王先生？ 

2. 他姓什么？ 

3. 王先生是哪国

人？ 

 

疑问句：呢

yíwènjù: ne 

(Kalimat tanya: ne) 

Contoh: 

我是中国人，你

呢？ 

 

Latihan soal C 

(menjawab 

pertanyaan) 

Latihan soal D 

melatih siswa 

untuk 

mengungkapkan 

jawaban secara 

tertulis dalam 

kalimat 

sederhana 

menggunakan 

Hanzi dan 

struktur yang 

tepat sehingga 

memenuhi 

kompetensi 5.2. 

 

Latihan D 

melatih 

kecakapan siswa 

dalam membuat 

kalimat 

pertanyaan sesuai 

jawaban yang 

tersedia 

menggunakan 

Hanzi dan 

struktur yang 

tepat. 

 

Latihan soal ini 

melatih siswa 

untuk membuat 

dialog sederhana 
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(membuat 

pertanyaan sesuai 

jawaban) 

Latihan soal F 

(membuat dialog) 

sesuai dengan 

situasi yang telah 

diberikan. 

 

b. Bab II dengan tema “早，您好！” zǎo, nín hǎo!  (pagi, halo!) 

Tabel 11. Hasil Analisis Kelengkapan Materi Bab II 

SK: 1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

KD Materi Modul Ada/Tidak Kesesuaian 

1.1 Mengidentifikasi 

bunyi Hanyu Pinyin 

(ejaan Bahasa Han 

modern) dan atau ujaran 

(kata, frasa atau 

kalimat) dalam suatu 

konteks, dengan cara 

mencocokkan dan 

membedakan secara 

tepat 

Kosakata bab II: 

早 zǎo: selamat pagi                                           

太太 tàitai: Nyonya, 

Istri 

赵 Zhào: Zhao 

(marga dalam 

Chinese)              天

气 tiān qì: cuaca 

小姐 xiǎo jiě: nona                                             

热 rè: panas 

张 Zhāng: Zhang 

(marga dalam 

Chinese)          去 

qù: pergi 

好久不见 hǎojiǔ bú 

jiàn: lama tidak 

bertemu 

上课 shàng kè: ke 

sekolah /                                                       

pelajaran dimulai 

啊 a: partikel                                                       

你们 nǐmen: kalian 

Tidak ada 

materi 

tentang 

ejaan Hanyu 

Pinyin 

Tidak sesuai. 

Karena bukan 

hanya 

mengidentifikasi 

ujaran, tetapi 

juga bunyi 

Hanyu Pinyin. 
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很 hěn: sangat                                                     

忙 máng: sibuk 

谢谢 xièxie: terima 

kasih                                    

太 tài: terlalu 

也 yě: juga                                                           

再见 zài jiàn: 

sampai jumpa 

这 / 这 zhè/zhèi: ini                                             

冷 léng: dingin 

1.2 Memperoleh 

informasi umum, 

informasi tertentu dan 

atau rinci dari berbagai 

bentuk wacana lisan 

sederhana secara tepat 

Ada dua dialog pada 

bab II: 

Dialog 1 

menceritakan 

tentang Nona Zhao 

dan Tuan Zhang 

yang saling 

menyapa, kemudian 

Tuan Zhang 

memperkenalkan 

istrinya kepada 

Nona Zhao. 

Dialog 2 

menceritakan 

tentang dua orang 

teman sekolah yang 

bertemu kemudian 

mengobrol sebentar. 

Ada Sesuai. 

Di dalam dialog 

terdapat 

informasi-

informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa ketika 

siswa 

mendengarkan 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab II ini 

adalah bentuk 

salam dan 

identitas orang 

lain. 

SK: 2. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

2.1 Menyampaikan 

berbagai informasi 

Kosakata bab II 

Latihan soal A 

Ada Sesuai. 

Melalui 
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secara lisan dalam 

kalimat sederhana 

sesuai konteks dengan 

lafal Hanyu Pinyin yang 

tepat, yang 

mencerminkan 

kecakapan berbahasa 

yang santun dan tepat 

(membaca kalimat 

dalam bentuk 

Hanzi) 

kosakata-

kosakata dan 

latihan soal ini 

siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

lafal Hanyu 

Pinyin. 

2.2 Melakukan dialog 

sederhana dengan 

lancar dan benar, yang 

mencerminkan 

kecakapan 

berkomunikasi yang 

santun dan tepat 

Dialog bab II Ada Sesuai. 

Siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

naskah dialog 

dengan lafal dan 

intonasi yang 

benar. 

SK: 3. Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

3.1 Membaca nyaring 

ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu 

Pinyin maupun Hanzi 

(aksara Han), dalam 

wacana tertulis 

sederhana secara tepat 

Dialog bab II Ada Sesuai. 

Adanya materi 

dialog dapat 

melatih 

kemampuan 

siswa dalam 

membaca Hanzi 

maupun Pinyin. 

3.2 Mengidentifikasi 

bentuk dan tema 

wacana sederhana 

secara tepat 

Dialog bab II Ada Sesuai. 

Materi dialog 

pada modul 

dapat melatih 
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siswa untuk 

menganalisa 

tentang tema atau 

topik tentang 

dialog. 

3.3 Memperoleh 

berbagai informasi 

umum, informasi 

tertentu dan atau rinci 

dari wacana sederhana 

secara tepat 

Dialog bab II Ada Sesuai. 

Siswa dapat 

memperoleh 

informasi-

informasi ketika 

siswa membaca 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab II ini 

adalah bentuk 

salam dan 

identitas orang 

lain. 

SK: 4. Menguasai kosakata dari 40 Hanzi (aksara Han) 

4.1 Menulis secara tepat Latihan soal A 

(menulis Pinyin) 

dan B (menulis 

Hanzi) 

Ada Sesuai. 

Dengan latihan 

soal ini siswa 

dilatih untuk 

menulis Pinyin 

dan Hanzi 

dengan benar 

untuk memenuhi 

kompetensi 
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menulis. 

4.2 Menulis Hanzi 

sesuai ketentuan bihua 

dan bishun 

Latihan menulis 

Hanzi 

Ada Sesuai. 

Dengan 

disediakannya 

lembar kotak-

kotak maka 

siswa dilatih 

untuk menulis 

karakter Han. 

SK: 5. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

5.1 Menulis kata, frasa 

dan kalimat dengan 

huruf dan tanda baca 

yang tepat 

Latihan soal B 

(menulis Hanzi) 

Latihan soal F 

(menerjemahkan ke 

Bahasa Mandarin) 

Tidak ada 

materi tanda 

baca Bahasa 

Mandarin 

Tidak sesuai. 

Karena tidak ada 

materi tanda baca 

Bahasa 

Mandarin. 

5.2 Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

dalam kalimat 

sederhana sesuai 

konteks yang 

mencerminkan 

kecakapan 

menggunakan Hanzi, 

kata/ frasa dengan 

huruf, ejaan dan 

struktur yang tepat 

Tata bahasa bab II: 

形容词谓语句 

xíngróngcí wèiyǔ jù 

(Kalimat berpredikat 

kata sifat). 

Contoh: 

我很忙。 

 

副词“也” fùcí 

“yě” (adverb). 

Contoh: 

你很忙，我也很

忙。 

 

Ada Sesuai. 

Dengan adanya 

materi tata 

bahasa siswa 

diajak untuk 

memahami 

penggunaan kata 

atau struktur 

yang tepat dalam 

Bahasa 

Mandarin. 

 

Latihan soal C 

dan D melatih 
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正反问句 zhèng fǎn 

wèn jù (kalimat 

tanya negatif, 

biasanya berpola P-

不-P). 

Contoh: 

你热不热？ 

 

Latihan soal C dan 

D (tentang tata 

bahasa bab II) 

Latihan soal E 

(menjawab 

pertanyaan) 

Latihan soal G 

(membuat dialog) 

siswa untuk lebih 

memahami tata 

bahasa bab II. 

 

Latihan soal E 

melatih siswa 

untuk 

mengungkapkan 

jawaban secara 

tertulis dalam 

kalimat 

sederhana 

menggunakan 

Hanzi dan 

struktur yang 

tepat. 

 

Latihan soal G 

melatih siswa 

untuk membuat 

dialog sederhana 

sesuai dengan 

situasi yang 

diberikan. 

 

c. Bab III dengan tema “我喜欢看电影”wǒ xǐhuan kàn diànyǐng (saya suka 

menonton film) 
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Tabel 12. Hasil Analisis Kelengkapan Materi Bab III 

SK: 1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

KD Materi Modul Ada/Tidak Kesesuaian 

1.1 Mengidentifikasi 

bunyi Hanyu Pinyin 

(ejaan Bahasa Han 

modern) dan atau ujaran 

(kata, frasa atau 

kalimat) dalam suatu 

konteks, dengan cara 

mencocokkan dan 

membedakan secara 

tepat 

Kosakata bab III: 

喜欢 xǐhuān: suka                                     

可是 kěshì: tetapi 

看 kàn: menonton, 

membaca, melihat      

贵 guì: mahal 

电影 diànyǐng: film                                   

书 shū: buku 

电视 diànshì: 

televisi                                

日本 rìběn: Jepang 

都 dōu: semua, 

keduanya                          

笔 bǐ: pena 

有 yǒu: mempunyai, 

ada                            

德国 déguó: Jerman 

没 méi: tidak 

(punya)                                 

报 bào: koran/surat 

kabar 

要 yào: ingin                                              

法文 fǎwén: Bahasa 

Perancis 

汽车 qìchē: mobil                                      

东西 dōngxī: barang 

买 mǎi: membeli                                        

懂 dǒng: mengerti 

好看 hǎo kàn: 

bagus, cantik, 

tampan 

Tidak ada 

materi 

tentang 

ejaan Hanyu 

Pinyin 

Tidak sesuai. 

Karena bukan 

hanya 

mengidentifikasi 

ujaran, tetapi 

juga bunyi 

Hanyu Pinyin. 



67 

 

 

   

1.2 Memperoleh 

informasi umum, 

informasi tertentu dan 

atau rinci dari berbagai 

bentuk wacana lisan 

sederhana secara tepat 

Ada dua dialog pada 

bab III: 

Dialog 1 

menceritakan A dan 

B yang mengobrol 

tentang film yang 

mereka sukai. 

Dialog 2 

menceritakan A dan 

B yang mengobrol 

tentang mobil yang 

mereka sukai. 

Ada Sesuai. 

Di dalam dialog 

terdapat 

informasi-

informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa ketika 

siswa 

mendengarkan 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab III ini 

adalah film dan 

mobil kesukaan 

masing-masing. 

SK: 2. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

2.1 Menyampaikan 

berbagai informasi 

secara lisan dalam 

kalimat sederhana 

sesuai konteks dengan 

lafal Hanyu Pinyin yang 

tepat, yang 

mencerminkan 

kecakapan berbahasa 

yang santun dan tepat 

Kosakata bab III 

Latihan soal A 

(membaca kalimat 

dalam bentuk 

Hanzi) 

Ada Sesuai. 

Melalui 

kosakata-

kosakata dan 

latihan soal ini 

siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

lafal Hanyu 

Pinyin. 

2.2 Melakukan dialog Dialog bab III Ada Sesuai. 
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sederhana dengan 

lancar dan benar, yang 

mencerminkan 

kecakapan 

berkomunikasi yang 

santun dan tepat 

Siswa dilatih 

untuk 

mengucapkan 

naskah dialog 

dengan lafal dan 

intonasi yang 

benar. 

SK: 3. Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang Identitas Diri 

3.1 Membaca nyaring 

ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu 

Pinyin maupun Hanzi 

(aksara Han), dalam 

wacana tertulis 

sederhana secara tepat 

Dialog bab III Ada Sesuai. 

Adanya materi 

dialog dapat 

melatih 

kemampuan 

siswa dalam 

membaca Hanzi 

maupun Pinyin. 

3.2 Mengidentifikasi 

bentuk dan tema 

wacana sederhana 

secara tepat 

Dialog bab III Ada Sesuai. 

Materi dialog 

pada modul 

dapat melatih 

siswa untuk 

menganalisa 

tentang tema atau 

topik tentang 

dialog. 

3.3 Memperoleh 

berbagai informasi 

umum, informasi 

tertentu dan atau rinci 

Dialog bab III Ada Sesuai. 

Di dalam dialog 

terdapat 

informasi-
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dari wacana sederhana 

secara tepat 

informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa ketika 

siswa membaca 

dialog tersebut. 

Informasi yang 

dapat diperoleh 

siswa pada 

dialog bab III ini 

adalah film dan 

mobil kesukaan 

masing-masing. 

SK: 4. Menguasai kosakata dari 40 Hanzi (aksara Han) 

4.1 Menulis secara tepat Latihan soal A 

(menulis Pinyin) 

dan B (menulis 

Hanzi) 

Ada Sesuai. 

Dengan latihan 

soal ini siswa 

dilatih untuk 

menulis Pinyin 

dan Hanzi 

dengan benar 

untuk memenuhi 

kompetensi 

menulis. 

4.2 Menulis Hanzi 

sesuai ketentuan bihua 

dan bishun 

Latihan menulis 

Hanzi 

Ada Sesuai. 

Dengan 

disediakannya 

lembar kotak-

kotak maka 

siswa dilatih 

untuk menulis 



70 

 

 

   

karakter Han. 

SK: 5. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri 

5.1 Menulis kata, frasa 

dan kalimat dengan 

huruf dan tanda baca 

yang tepat 

Latihan soal B 

(menulis Hanzi) 

Latihan soal F 

(menerjemahkan ke 

Bahasa Mandarin) 

Tidak ada 

materi tanda 

baca Bahasa 

Mandarin 

Tidak sesuai. 

Karena tidak ada 

materi tanda baca 

Bahasa 

Mandarin. 

5.2 Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

dalam kalimat 

sederhana sesuai 

konteks yang 

mencerminkan 

kecakapan 

menggunakan Hanzi, 

kata/ frasa dengan 

huruf, ejaan dan 

struktur yang tepat 

Tata bahasa bab III: 

动词谓语句 dòngcí 

wèiyǔ jù (Kalimat 

berpredikat kata 

kerja). 

Contoh: 

我看书。 

 

正反问句 zhèng fǎn 

wèn jù (Kalimat 

tanya negatif). 

Contoh: 

1. 你买不买中文

书？ 

2. 你买中文书不

买？ 

 

能愿动词 néng 

yuàn dòngcí (modal 

verb). 

Contoh: 

Ada Sesuai. 

Dengan adanya 

materi tata 

bahasa siswa 

diajak untuk 

memahami 

penggunaan kata 

atau struktur 

yang tepat dalam 

Bahasa 

Mandarin. 

 

Latihan soal C 

dan D melatih 

siswa untuk lebih 

memahami tata 

bahasa bab III. 

 

Latihan soal E 

melatih siswa 

untuk 

mengungkapkan 
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我要买笔。 

 

Latihan soal C dan 

D (tentang tata 

bahasa bab III) 

Latihan soal E 

(menjawab 

pertanyaan) 

Latihan soal G 

(membuat dialog) 

jawaban secara 

tertulis dalam 

kalimat 

sederhana 

menggunakan 

Hanzi dan 

struktur yang 

tepat. 

 

Latihan soal G 

melatih siswa 

untuk membuat 

dialog sederhana 

sesuai dengan 

situasi yang 

diberikan. 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas, KD 1.1 tidak terpenuhi kelengkapannya 

oleh modul karena tidak terdapat materi ejaan bunyi Hanyu Pinyin yang 

seharusnya menjadi materi awal dan penting. Materi paling pertama seharusnya 

mengenai Hanyu Pinyin, memperkenalkan tentang huruf konsonan, perbedaan 

bunyi ―b – p‖, ―d – t‖, ―g – k‖, ―j – q‖, ―z – c – zh – ch‖, ―x – s – sh‖, dan ―m、f、

n、l、h、r、w、y‖, bagaimana tekanan udara dan posisi lidah, gigi, atau mulut 

saat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Kemudian tentang huruf vokal a – e – i – 

o – u – ü dan juga gabungan-gabungan dari huruf vokal seperti ao, ou, ue, iu, dan 

sebagainya. Selain itu tentang nada dalam Bahasa Mandarin, serta gabungan huruf 

vokal, konsonan, dan nada. Ini merupakan materi dasar yang harus dikuasai oleh 



72 

 

 

   

siswa dan juga terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) paling awal, tetapi materi 

tentang Hanyu Pinyin tersebut tidak terdapat dalam modul Bahasa Mandarin 

Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I, 

sehingga siswa sangat memerlukan bantuan guru, padahal salah satu karakteristik 

modul adalah self instructional. Selanjutnya ada KD 5.1 yang juga tidak terpenuhi 

oleh modul karena tidak ada materi tanda baca Bahasa Mandarin. Dengan 

demikian dapat disimpulkan hasil analisis kesesuaian uraian materi modul dengan 

SK dan KD adalah seperti berikut: 

 

Tabel 13. Hasil Analisis Kesesuaian Uraian Materi dalam Modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal dengan SK dan KD 

Standar Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 

Kesesuaian dengan Materi Modul 

Sesuai Tidak Sesuai 

1.Mendengarkan 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

 

2.Berbicara 

 

2.1 

 

2.2 

 
 

 

 

3.Membaca 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

4.Menulis 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

 

 

5.Struktur kalimat 5.1 
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5.2 
 

Jumlah 9 2 

Presentase 81,81% 18,19% 

 

Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I memiliki tingkat kelengkapan materi 

81,81% ditinjau dari SK dan KD semester I BSNP. 

 

2) Keluasan Materi 

Keluasan materi diukur dari materi yang disajikan mendukung pencapaian 

semua kompetensi (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis) yang 

mencakup fonetik, ejaan (hanyu pinyin dan EYD), kosakata, struktur, karakter 

Han, dan budaya China baik di China maupun di Indonesia dengan keluasan 

materi yang tercakup dalam tema identitas diri dan kehidupan sekolah. Pada 

analisis ini modul dikatakan memiliki keluasan apabila terdapat materi dasar dan 

materi tambahan di dalamnya. Materi dasar dan tambahan diambil dari silabus 

yang dapat dilihat pada lampiran skripsi ini. Berikut adalah hasil analisis dari 

keluasan materi: 

Tabel 14. Hasil Analisis Keluasan Materi  

KD 
Materi 

Dasar 

Materi 

Tambahan 

Materi 

Modul 
Keluasan 

1.1 Mengidentifikasi 

bunyi Hanyu Pinyin 

(ejaan Bahasa Han 

modern) dan atau ujaran 

声母

(shēngmǔ) 

韵母 (yùnmǔ) 

声调 

Gabungan dari

声母 dan 韵母, 

kemudian 

gabungan 声

Kosakata 

 

 

 

Tidak 

luas 
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(kata, frasa atau 

kalimat) dalam suatu 

konteks, dengan cara 

mencocokkan dan 

membedakan secara 

tepat. 

 

2.1 Menyampaikan 

berbagai informasi 

secara lisan dalam 

kalimat sederhana 

sesuai konteks dengan 

lafal Hanyu Pinyin yang 

tepat, yang 

mencerminkan 

kecakapan berbahasa 

yang santun dan tepat 

 

 

(shēngdiào) 

 

 

 

 

 

 

Mengucapkan 

kalimat 

sederhana 

Bahasa 

Mandarin 

dengan tepat, 

contoh: 

你好吗？ (nǐ 

hǎo ma?) 

我很好。 

(wǒ hěn hǎo.) 

母, 韵母, dan 

声调. Yang 

terakhir baru 

kosakata. 

 

 

 

你叫什么名

字？ (nǐ jiào 

shénme 

míngzi?) 

我姓„„ (wǒ 

xìng......) 

我是„„ (wǒ 

shì ......) 

我不太忙。 

(wǒ bú tài 

máng.), dll 

 

 

 

 

 

 

 

你好吗？ (nǐ 

hǎo ma?) 

你叫什么名

字？ (nǐ jiào 

shénme 

míngzi?) 

他姓王吗？ 

(tā xìng 

Wáng ma?) 

他 是 哪 国

人？  (tā shì 

nǎ guó rén?) 

张先生不太

忙。  (Zhāng 

xiānsheng bú 

tài máng.), 

dll. 

 

 

 

 

 

 

 

Luas 
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1.2 Memperoleh 

informasi umum, 

informasi tertentu dan 

atau rinci dari berbagai 

bentuk wacana lisan 

sederhana secara tepat 

 

2.2 Melakukan dialog 

sederhana dengan 

lancar dan benar, 

yang mencerminkan 

kecakapan 

berkomunikasi yang 

santun dan tepat 

 

3.1 Membaca nyaring 

ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu 

Pinyin maupun Hanzi 

(aksara Han), dalam 

wacana tertulis 

sederhana secara tepat 

 

3.2 Mengidentifikasi 

bentuk dan tema 

wacana sederhana 

secara tepat 

 

3.3 Memperoleh 

berbagai informasi 

Wacana yang 

memuat 

kosakata, 

pola kalimat 

dan ungkapan 

komunikatif 

sesuai tema, 

misalnya: 

☆ 你好吗？ 

☆ 你叫什么名

字？ 

☆ 你是哪国

人？ 

☆ 你好！早

安！ 

☆ 我喜欢看电

影。 
 

 

我是„„人。 

(wǒ shì ...... 

rén.) 

你今年多大？

(nǐ jīnnián 

duōdà?) 

午安！ (wǔ 

ān!) 

晚安！ (wǎn 

ān!) 

再见！ 

(zàijiàn!) 

明天见！ 

(míngtiān 

jiàn!) 

我（不/也/不

太）喜欢„„ 

(wǒ bù/yě/bú 

tài xǐhuan......) 

 

Identitas diri 

berupa nama 

dan asal 

negara, 

seperti 你 叫

什么名字？ 

(nǐ jiào 

shénme 

míngzi?) dan

你 是 哪 国

人？  (nǐ shì 

nǎ guó rén?) 

 

你好！ (nǐ 

hǎo!) 

早！(zǎo) 

再见！ 

(zàijiàn!) 

 

我喜欢看电

影。(wǒ 

xǐhuan kàn 

diànyǐng.) 

 

我不太喜欢

看。  (wǒ bú 

tài xǐhuan 

kàn.) 

Tidak 

luas 

 

 

 

 

 

Luas 

 

 

 

 

 

 

 

Luas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

luas 

 

 

 

Tidak 

luas 
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umum, informasi 

tertentu dan atau rinci 

dari wacana sederhana 

secara tepat 

5.1 Menulis kata, frasa 

dan kalimat dengan 

huruf dan tanda baca 

yang tepat 

 

 

Tanda baca 

Bahasa 

Mandarin 

yang paling 

sering 

digunakan 

yaitu ―。‖ 句

号 (jùhào) 

 

 (：) 冒号 

màohào 

( ！) 叹号 

tànhào) 

(？)问号 

wènhào 

( （）) 括号 

kuòhào 

( ，) 逗号/ 

dòuhào 

(、)顿号/ 

dùnhào 

( ；) 分好/ 

fēnhào 

(-) 破折号/ 

pòzhéhào 

(‗…‘，―…‖) 

引号/ yǐnhào 

( „ ) 省略号/ 

shĕngluèhào) 

(• )间隔号/ 

jiàngéhào 

(— )连接好/ 

liánjiēhào) 

(《》)书名号/ 

shūmínghào) 

( . )着重号/ 

zhuózhònghào) 

( _ )专名号/ 

zhuānmínghào) 

Tidak ada 

materi tanda 

baca, tetapi 

contoh 

kalimat 

menggunakan 

tanda baca: 

( 。 ) 句 号 

jùhào 

( ！) 叹号 

tànhào 

(？)问号 

wènhào 

( ，) 逗号/ 

dòuhào 

(：) 冒号 

màohào 

(‗…‘，―…‖) 

引号/ yǐnhào 

Tidak 

luas 
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4.1 Menulis secara tepat 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Menulis Hanzi 

sesuai ketentuan bihua 

dan bishun 

Menulis 

Hanyu Pinyin 

secara tepat, 

memberi 

tanda baca 

shengdiao 

yang tepat. 

 

Mempelajari 

bihua dan 

bishun. Bihua 

seperti: 

横 héng

（一） 

竖 shù（丨） 

撇 piě（丿） 

点 diǎn

（丶） 

捺 nà（㇏） 

提 tí (㇀) 

折 zhé (𠃍) 

钩 gōu ( 乛) 

 

Bishun 

seperti: 

丿 人 (kiri 

dulu baru 

kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横钩 hénggōu 

(乛) 

竖 钩 shùgōu 

(亅) 

弯 钩 wāngōu 

(㇁) 

斜 钩 xiégōu 

(㇂) 

dan lain-lain 

 

先上后下 xiān 

shàng hòu xià 

(atas dulu baru 

bawah) 

先横后竖 xiān 

héng hòu shù 

(horizontal 

dulu baru 

vertikal) 

先外后内再关

门 xiān wài 

Tidak ada 

materi Hanyu 

Pinyin. 

 

 

 

 

 

Tidak ada 

materi bihua 

dan bishun. 

Tidak 

luas 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

luas 
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 hòu nèi zài 

guānmén (luar 

mendahului 

dalam baru 

tutup) 

先中间后两边 

xiān zhōngjiān 

hòu liǎngbiān 

(tengah dulu 

baru dua sisi) 

 

5.2 Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

dalam kalimat 

sederhana sesuai 

konteks yang 

mencerminkan 

kecakapan 

menggunakan Hanzi, 

kata/ frasa dengan 

huruf, ejaan dan struktur 

yang tepat 

Menyusun 

kata, frasa 

menjadi 

kalimat 

dengan 

struktur yang 

tepat seperti 

tata bahasa: 

-Kalimat 

tanya 吗, 

diletakkan di 

akhir kalimat, 

menyatakan 

―apakah‖ 

 

-Kalimat 

tanya 呢, 

diletakkan di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan +

吗, seperti 你

是 中 国 人

吗 ？ 

(Apakah 

kamu orang 

China?) 

 

Pernyataan, 

noun + 呢 , 

seperti 我 是

中国人，你

呢 ？  (Saya 

orang China, 

kalau kamu?) 

 

你很忙，我

Luas 
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akhir kalimat, 

untuk 

bertanya balik 

 

-Kata bantu 

也, diletakkan 

setelah 

subjek. 

 

-正反问句 

(zhèng fǎn 

wèn jù)  

P + 不 + P ? 

 

 

-Kata kerja 

auxiliary atau 

adverb (副词 

fùcí), 

letaknya 

sebelum kata 

kerja utama, 

seperti 不 

(bù) 没 (méi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P + 不 + P + O 

P + O +不 + P 

不  diganti 没 

jika kalimat 

menggunakan 

有 

 

也 (yě) 

一共 (yígòng) 

还 (hái) 

就 (jiù) 

都 (dōu) 

dan lain-lain 

也 很 忙 。 

(Kamu sangat 

sibuk, saya 

juga sangat 

sibuk.) 

 

你好不好？ 

(Kamu baik 

atau tidak?) 

你买不买中

文 书 ？ 

(Kamu 

membeli 

buku Bahasa 

Mandarin 

atau tidak?) 

你 有 笔 没

有？  (Kamu 

punya pena 

atau tidak?) 

 

不 (bù) 

没 (méi) 

都 (dōu) 

要 (yào), 

bukan 

merupakan

副词, tetapi 

termasuk ke 
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dalam 能愿

动词 

Jumlah 4 

Presentase 36,37% 

 

3) Kedalaman Materi 

Indikator kedalaman materi diukur dari materi yang disajikan sesuai 

dengan tingkat pencapaian kompetensi seperti yang tertuang dalam SK dan KD 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia peserta didik, seperti 

kegiatan memahami, menerapkan, menganalisis. Selain itu seberapa detail materi 

yang disajikan. Berikut adalah hasil analisis kedalaman materi modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I: 

1. KD 1.1  yaitu mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin (ejaan Bahasa Han 

modern) dan atau ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks, 

dengan cara mencocokkan dan membedakan secara tepat. Dalam modul 

Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang semester I tidak ada materi bunyi Hanyu Pinyin yang meliputi 声

母 (shēngmǔ), 韵母 (yùnmǔ), 声调 (shēngdiào). Yang ada hanya kosakata 

dan contoh kalimat. Padahal yang ditekankan pada Kompetensi Dasar ini 
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adalah bunyi Hanyu Pinyin, karena ini juga merupakan materi dasar yang 

harus dipelajari oleh pemula seperti siswa kelas VII. Jadi, materi dalam 

modul ditinjau dari KD 1.1 tidak memiliki kedalaman materi. 

2. KD 1.2 yaitu memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci 

dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana secara tepat. Kompetensi Dasar 

ini dituangkan dalam bentuk materi dialog pada modul bab I, II, dan III. 

Untuk tingkat pemula, dialog yang ada di bab I, II, dan III sudah memenuhi 

kedalaman materi, karena sesuai dengan kemampuan siswa yang baru belajar 

sedikit tentang kosakata sehingga dialog yang disajikan tidak terlalu panjang 

supaya siswa mudah memahaminya. Jadi, materi modul ditinjau dari KD 1.2 

memiliki kedalaman materi. 

3. KD 2.1 yaitu menyampaikan berbagai informasi secara lisan dalam kalimat 

sederhana sesuai konteks dengan lafal Hanyu Pinyin yang tepat, yang 

mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. Kompetensi 

Dasar ini dituangkan dalam materi kosakata dan contoh kalimat. Materi 

kosakata yang diajarkan merupakan kosakata sederhana yang sesuai untuk 

tingkat pemula, yang sering digunakan dan dapat dipraktikkan oleh siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, materi modul ditinjau dari KD 2.1 sudah 

memiliki kedalaman materi. 

4. KD 2.2 yaitu melakukan dialog sederhana dengan lancar dan benar, yang 

mencerminkan kecakapan berkomunikasi yang santun dan tepat. Seperti KD 

1.2, dialog yang disajikan sudah sesuai untuk tingkat pemula, tidak terlalu 

panjang, kosakata yang digunakan juga diambil dari kosakata yang dipelajari 
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dari bab tersebut. Jadi, materi dalam modul ditinjau dari KD 2.2 sudah 

memiliki kedalaman materi. 

5. KD 3.1 yaitu membaca nyaring ujaran (kata, frasa atau kalimat) baik yang 

bertuliskan Hanyu Pinyin maupun Hanzi (aksara Han), dalam wacana tertulis 

sederhana secara tepat. Materi kosakata yang digunakan dalam dialog masih 

sederhana, namun sebagai pemula siswa tetap membutuhkan bantuan Pinyin 

untuk membaca dialog, sedangkan dalam dialog tidak disertai Pinyin. Jadi, 

materi dalam modul ditinjau dari KD 3.1 tidak memiliki kedalaman materi. 

6. KD 3.2 yaitu mengidentifikasi bentuk dan tema wacana sederhana secara 

tepat. Dengan dialog sederhana dalam modul dan tema dari setiap bab yang 

telah tercantumkan (Bab I “你叫什么名字？”, Bab II“ 早，您好！”, 

Bab III “我喜欢看电影”) siswa dapat mengetahui tema atau topik dari 

dialog tersebut. Jadi, ditinjau dari KD 3.2 materi modul sudah memiliki 

kedalaman materi. 

7. KD 3.3 yaitu memperoleh berbagai informasi umum, informasi tertentu dan 

atau rinci dari wacana sederhana secara tepat. Seperti dalam KD 1.2, materi 

dialog masih sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 

yang baru belajar sedikit kosakata. Kemudian informasi dalam dialog juga 

disampaikan dengan jelas, misalnya pada dialog 1 bab 1 disampaikan dengan 

jelas bahwa Dàwèi (David) adalah orang Indonesia, ditunjukkan melalui 

perkataannya “东尼，我是印尼人。你是哪国人？” dōngní, wǒ shì Yìnní 

rén. nǐ shì nǎ guó rén? (Toni, saya adalah orang Indonesia. Kamu orang 

negara mana?). Lalu Dōngní (Toni) menjawab, “我是美国人。” Wǒ shì 



83 

 

 

   

Měiguó rén (Saya adalah orang Amerika). Dengan membaca kalimat tersebut 

dalam dialog, siswa dapat langsung mengetahui bahwa Dàwèi (David) adalah 

orang Indonesia dan Dōngní (Toni) adalah orang Amerika. Jadi, materi modul 

ditinjau dari KD 3.3 sudah memiliki kedalaman materi. 

8. KD 4.1 yaitu menulis secara tepat. Dalam menulis Pinyin diperlukan 声母 

(shēngmǔ), 韵母  (yùnmǔ), 声调  (shēngdiào). Pada praktiknya terkadang 

siswa masih salah dalam meletakkan nada. Oleh sebab itu diperlukan materi 

Pinyin yang dapat menjelaskan penulisan Pinyin secara benar. Sedangkan 

untuk menulis Hanzi diperlukan 笔画 (bǐhuà) dan 笔顺 (bǐshùn). Siswa juga 

sering menulis Hanzi namun tidak menggunakan kaidah yang benar, karena 

tidak ada materi笔画 (bǐhuà) dan 笔顺 (bǐshùn). Jadi, materi dalam modul 

tidak memiliki kedalaman materi dalam hal menulis. 

9. KD 4.2 yaitu menulis Hanzi sesuai ketentuan bihua dan bishun. Seperti pada 

KD 4.1, dalam modul tidak diajarkan cara menulis Hanzi sesuai ketentuan 

bihua dan bishun sehingga siswa sering menulis Hanzi tidak menggunakan 

kaidah yang benar. Jadi, materi modul tidak memiliki kedalaman materi 

dalam hal menulis Hanzi. 

10. KD 5.1 yaitu menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf dan tanda baca 

yang tepat. Materi dalam modul tidak mengajarkan tentang tanda baca dalam 

Bahasa Mandarin. Padahal ada beberapa tanda baca Bahasa Mandarin yang 

berbeda dengan Bahasa Indonesia. Misalnya tanda baca titik dalam Bahasa 

Indonesia berbentuk (.) sedangkan dalam Bahasa Mandarin berbentuk (。). 

Kemudian dalam modul bab III juga ada kesalahan penggunaan tanda baca, 
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seperti “中文书，英文书，我都喜欢。”, untuk menyebutkan benda yang 

setara tanda baca dalam Bahasa Mandarin yang digunakan adalah (、) 顿号 

dùnhào, sehingga kalimat dengan tanda baca yang benar adalah “中文书英、

文书，我都喜欢。” . Berbeda dengan Bahasa Indonesia yang memang 

tanda baca koma (,) hanya ada satu dan bisa dipakai untuk menyebutkan 

sesuatu yang setara. Jadi, ditinjau dari KD 5.1 materi modul tidak memiliki 

kedalaman materi tentang tanda baca. 

11. KD 5.2 yaitu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat 

sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan menggunakan 

Hanzi, kata/ frasa dengan huruf, ejaan dan struktur yang tepat. Dalam modul 

ada beberapa materi tata bahasa, namun kebanyakan materi dijelaskan 

melalui struktur dan contoh kalimat saja. Padahal banyak tata bahasa pada 

modul yang memerlukan penjelasan secara detail supaya siswa memahami 

materi tata bahasa tersebut. Jadi, ditinjau dari 5.2 materi dalam modul tidak 

memiliki kedalaman materi karena kurangnya penjelasan dalam tata bahasa. 

Tabel 15. Hasil Analisis Kedalaman Materi 

Standar Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 

Kedalaman Materi Modul 

Dalam Tidak Dalam 

1.Mendengarkan 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

 

2.Berbicara 

 

2.1 

 

2.2 

 
 

 

 

3.Membaca 

 

3.1 
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3.2 

 

3.3 

 

 

 

4.Menulis 

 

4.1 

 

4.2 

 
 

 

 

5.Struktur kalimat 5.1 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 5 6 

Presentase 45,46% 54,54% 

Berdasarkan hasil analisis, dari sebelas KD, hanya lima KD yang memiliki 

kedalaman materi, yaitu KD 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, dan 3.3. Dengan demikian, materi 

modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang memiliki tingkat kedalaman materi 45,46%. 

 

4.2.2. Keakuratan Materi 

Keakuratan materi menurut rambu-rambu kelayakan isi BSNP diukur 

dengan 13 indikator, yaitu keakuratan tema, keakuratan penulisan huruf dalam 

ejaan Hanyu Pinyin, keakuratan penulisan kata dalam ejaan Hanyu Pinyin, 

keakuratan penggunaan tanda baca dalam ejaan Hanyu Pinyin dan karakter Han, 

keakuratan peletakan diakritik ton dalam ejaan Hanyu Pinyin, keakuratan 

penulisan karakter Han, keakuratan penulisan nama orang China dan nama-nama 

tempat di China, keakuratan istilah, keakuratan terjemahan kosakata baru dan 

ekspresi khusus, keakuratan penjabaran tentang pelafalan bunyi dan struktur, 

keakuratan runtutan penyampaian materi, ketepatan struktur, keotentikan 

terminologi Indonesia. Berikut adalah hasil analisis keakuratan materi modul 
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Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang semester I. 

 

1) Keakuratan Tema 

Indikator keakuratan tema Bahasa Mandarin menurut BSNP untuk kelas 

awal adalah materi yang disajikan harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga mudah dipraktikkan, seperti cara menyapa, berpamitan, mengucapkan 

terima kasih, minta maaf, minta izin, memberi instruksi, dan memperkenalkan diri. 

Pada bab I isi materi sudah sesuai dengan tema yaitu memperkenalkan 

identitas diri. Dari dialog 1 dan 2 sudah menunjukkan percakapan kehidupan 

sehari-hari melalui dialog Dàwèi(David) – Dōngní(Tony) dan Àiměi(Amy) – 

Zhēnní(Jenny) yang mudah dipraktikkan oleh siswa. Kosakata, tata bahasa, latihan 

soal, dan latihan menulis Hanzi juga sudah sesuai dengan tema. Pada bab II dialog 

1 dan 2 sudah sesuai dengan tema. Dialog 1 mengajarkan siswa cara menyapa 

yang ditunjukkan melalui dialog antara Nona Zhao – Tuan Zhang – Nyonya 

Zhang yang saling mengucapkan “您早” atau “您好”. Dialog 2 mengajarkan 

siswa cara menyapa dan berpamitan, ditunjukkan melalui dialog antara Lǐ Àiměi – 

Wáng Zhēnní yang mengucapkan “你好”ketika menyapa, dan “再见”ketika 

berpamitan. Dalam modul juga sudah ada kosakata dan contoh kalimat yang 

menunjukkan cara menyapa, berpamitan, dan berterima kasih. Tetapi tata bahasa 

pada bab II tidak menunjukkan tema menyapa atau memberi salam. Tata bahasa 

lebih ke memberi informasi, seperti ―saya sibuk‖ atau ―cuaca tidak dingin, juga 

tidak panas‖. Padahal siswa bisa diajari cara memberi salam seperti ―selamat pagi, 
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selamat siang, selamat malam‖ atau ―sampai jumpa besok, sampai jumpa nanti 

malam, sampai jumpa minggu depan‖ dan sebagainya. Sedangkan latihan soal 

pada bab II ada yang melatih siswa tentang tata bahasa, ada juga tentang tema 

menyapa. Pada bab III dialog 1 dan 2 sudah sesuai dengan tema yaitu objek yang 

disukai. Dialog 1 mengajarkan siswa untuk menanyakan tentang film yang disukai, 

dialog 2 menanyakan tentang punya atau tidak punya mobil, kemudian mobil 

yang disukai. Kosakata sudah sesuai dengan tema, kemudian latihan menulis 

Hanzi, tata bahasa, dan latihan soal juga sudah sesuai dengan tema, seperti 有没有，

要买，很喜欢买, dan lain-lain. Jadi untuk keakuratan tema, materi dalam modul 

belum semuanya sesuai dengan tema masing-masing bab, yaitu tata bahasa bab II. 

 

2) Keakuratan Penulisan Huruf dalam Ejaan Hanyu Pinyin 

Indikator keakuratan penulisan huruf dalam ejaan Hanyu Pinyin menurut 

BSNP yaitu ejaan Hanyu Pinyin yang sesuai dengan kaidahnya, ketepatan huruf 

vokal dan konsonan. Pinyin merupakan tulisan latin dari Bahasa Mandarin sebagai 

cara baca huruf Han. Pinyin tersusun dari huruf vokal, konsonan, dan nada (akan 

dijelaskan pada poin selanjutnya). Misalnya kata 好(baik) harus tersusun dari 

huruf ―h‖, ―a‖, ―o‖, beserta nada 3 di atas huruf a, menjadi ―hǎo‖. 

Penulisan huruf ejaan Hanyu Pinyin dalam bab I pada halaman 16 latihan 

soal poin B nomor 2 tertulis ―Wáng xiān shì něi guó rén?‖ maksud pertanyaan ini 

adalah ―Tuan Wang adalah orang negara mana?‖, tetapi arti kata ―tuan‖ yang 

ditulis dalam modul kurang lengkap. Di modul hanya ditulis ―xiān‖, seharusnya 

―xiānshēng‖. Bab II sudah akurat, setiap kata sudah menggunakan huruf vokal dan 
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konsonan yang tepat. Bab III pada halaman 46 kata ―muótuōchē‖ seharusnya 

―mótuōchē‖, huruf ―u‖nya dihilangkan. 

 

3) Keakuratan Penulisan Kata dalam Ejaan Hanyu Pinyin 

Penulisan kata dalam ejaan Hanyu Pinyin memiliki aturan. Kata-kata yang 

terdiri dari dua atau tiga suku kata yang memiliki satu arti biasanya digabung. 

Contohnya 喜欢  ditulis ―xǐhuan‖ bukan ―xǐ-huan‖ atau ―xǐ huan‖, karena 

memiliki satu arti yaitu ―suka‖, kemudian 朋友们 ditulis ―péngyǒumen‖ bukan 

―péngyǒu men‖ atau ―péng yǒu men‖ karena merupakan satu kesatuan arti yaitu 

―teman-teman‖. 

Berdasarkan hasil analisis, penulis telah menemukan beberapa kesalahan 

penulisan kata dalam ejaan Hanyu Pinyin pada modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal di antaranya yaitu: 

Tabel 16. Kesalahan Penulisan Kata dalam Ejaan Hanyu Pinyin 

Bab Kata dalam Modul Halaman Koreksi 

Bab I guì xìng 4, 16 guìxìng 

Měi guó rén 5, 16, 17 Měiguó rén 

Yīng guó 6 Yīngguó 

míng zì 6 míngzì 

xiǎo jiě 8 xiǎojiě 

xiān shēng 16 xiānshēng 

míng zì 16 míngzì 

yīng guó rén 16 Yīngguó rén 

Zhōng guó rén 16 Zhōngguó rén 

Bab II xiǎo jiě 22, 25 xiǎojiě 
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hǎojiǔ 22 hǎo jiǔ 

Tiān qì 23, 24, 25 Tiānqì 

shàng kè 24 shàngkè 

Nǐ men 24 Nǐmen 

zài jiàn 25 zàijiàn 

bújiàn 32 bú jiàn 

Bab III diàn yǐng 39, 52 diànyǐng 

diàn shì 39, 52 diànshì 

qì chē 40, 52 qìchē 

hǎo kàn 40 hǎokàn 

dōng xī 42, 52 dōngxī 

kā fēi 43 kāfēi 

xǐ huān 49, 52 xǐhuān 

Fà guó 52 Fàguó 

Rì běn 52 Rìběn 

Dé guó 52 Déguó 

Zhōng wén 52 Zhōngwén 

Yīng wén 52 Yīngwén 

kě shì 52 kěshì 

 

4) Keakuratan Penggunaan Tanda Baca dalam Ejaan Hanyu Pinyin dan 

Karakter Han 

Indikator keakuratan penggunaan tanda baca yaitu ketepatannya dalam 

kalimat. Bahasa Mandarin memiliki beberapa tanda baca yang berbeda dengan 

tanda baca Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Mandarin ada 16 jenis tanda baca 

yaitu: 
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a. Tanda baca titik (。/ 句号/ jùhào) 

Tanda titik dalam Bahasa Indonesia biasanya dilambangkan dengan (.), 

sedangkan dalam Bahasa Mandarin lebih seperti huruf ―o‖ yang kecil di 

bawah (。 ). Sama seperti Bahasa Indonesia, biasanya digunakan dalam 

kalimat pernyataan, contohnya 这是书。( zhè shì shū. Ini adalah buku.). 

b. Tanda baca titik dua (：/ 冒号/ màohào) 

Tanda titik dua ini sama digunakan untuk memulai dialog, kemudian bisa 

juga digunakan sebelum penyebutan sesuatu yang setara yang menggunakan 

tanda baca (、) 顿号 dùnhào. Contohnya 爸爸说：“我很好。” (bàba 

shuō: “wǒ hěn hǎo.” Ayah berkata: ―Saya baik.‖). 我要买水果：苹果、香

蕉、和草莓。 (wǒ yào mǎi shuǐguǒ: píngguǒ, xiāngjiāo, hé cǎoméi. Saya 

ingin membeli buah: apel, pisang, dan stroberi.) 

c. Tanda baca seru (！/ 叹号/ tànhào) 

Tanda seru dalam Bahasa Mandarin sama dengan tanda seru dalam Bahasa 

Indonesia, digunakan dalam kalimat perintah dan salam. Contohnya 给我一

本书！ (gěi wǒ yī běn shū! Berikan saya buku!), 你好！(nǐ hǎo! Halo!). 

d. Tanda baca tanya (？/ 问号/ wènhào) 

Tanda tanya ini sama dengan tanda tanya dalam Bahasa Indonesia, digunakan 

untuk bertanya. Contohnya 你好吗？ (nǐ hǎo ma? Apa kabar?). 

e. Tanda baca kurung ( （…）/ 括号/ kuòhào) 

Tanda kurung ini biasanya digunakan untuk keterangan tambahan. Contohnya 

我们必须学习拼音（声母、韵母、声调）。 (wǒmen bìxū xuéxí pīnyīn 
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(shēngmǔ、yùnmǔ、shēngdiào). Kita harus belajar pinyin (huruf konsonan, 

vokal, nada).). 

f. Tanda baca koma ( ，/ 逗号/ dòuhào) 

Tanda koma ini biasanya digunakan sebagai pemisah kalimat satu dengan 

yang lain. Contohnya 如果你学习，所以你一定会做考试。 (rúguǒ nǐ xuéxí, 

suǒyǐ nǐ yīdìng huì zuò kǎoshì. Jika kamu belajar, maka kamu pasti bisa 

mengerjakan ujian.). 

g. Tanda baca koma kanan atau pemerian (、/ 顿号/ dùnhào) 

Tanda baca ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia. Biasanya digunakan untuk 

menyebutkan sesuatu yang setara, contohnya 我家有四口人：爸爸、妈妈、

弟弟和我。 (wǒ jiā yǒu sì kǒu rén: bàba、māma、dìdi hé wǒ. Keluargaku 

ada empat orang: papa, mama, adik laki-laki dan aku.). 

h. Tanda baca titik koma ( ；/ 分好/ fēnhào) 

Tanda baca ini biasanya digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang 

setara, contohnya 爸爸看报；妈妈洗衣服；弟弟踢足球。 (bàba kàn bào; 

māma xǐ yīfú; dìdi tīzúqiú. Papa membaca koran; ibu mencuci baju; adik laki-

laki bermain sepak bola.). 

i. Tanda baca pisah (- / 破折号/ pòzhéhào) 

Tanda baca ini biasanya digunakan untuk menandai penyisipan kata atau 

kalimat sebagai tambahan di luar kalimat utama. Contohnya 为了很多人的幸

福 – 当然包括你自己 – 我们要努力工作。 Wèile hěn duō rén de xìngfú – 
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dāngrán bāokuò nǐ zìjǐ – wǒmen yào nǔlì gōngzuò. (Demi kebahagiaan 

banyak orang – termasuk dirimu sendiri – kita harus rajin bekerja.). 

j. Tanda baca petik (‗…‘，―…‖/ 引号/ yǐnhào) 

Tanda petik ada dua jenis, petik dua dan petik satu. Petik dua biasanya 

digunakan untuk memulai kalimat langsung seperti dalam dialog, sedangkan 

petik satu digunakan untuk menandai huruf atau kata yang ditekankan dalam 

kalimat langsung. Contohnya 李爱美：“老师，‘凿壁偷光’是什么意

思？” Lǐ Àiměi: “lǎoshī, „záo bì tōu guāng‟ shì shénme yìsi?” (Amy Lee: 

―Guru, ‗melubangi tembok untuk mencuri cahaya‘ artinya apa?‖). 

k. Tanda baca elipsis ( „„/ 省略号/ shĕnglüèhào) 

Tanda baca ini digunakan untuk menandakan dalam suatu kalimat ada bagian 

yang dihilangkan, contohnya 星期一下午我跟„„去书店买了两本词典。 

xīngqīyī xiàwǔ wǒ gēn ...... qù shūdiàn mǎi liǎng běn cídiǎn. (Hari Senin sore 

saya dan ...... pergi ke toko buku membeli dua buah kamus.). 

l. Tanda baca pemenggalan (•/ 间隔号/ jiàngéhào) 

Tanda baca ini bisa digunakan untuk memisahkan judul buku dan judul bab, 

contohnya 《华语•你好》 《huáyǔ•nǐ hǎo》 <Bahasa China•halo>. 

m. Tanda baca hubung (—  / 连接好/ liánjiēhào) 

Tanda hubung ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata, 

misalnya 我 2010—2012 年在中国学习汉语。  Wǒ 2010 – 2012 zài 

Zhōngguó xuéxí hànyǔ. (Saya tahun 2010 – 2012 belajar Bahasa Mandarin di 

China.). 
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n. Tanda baca buku ( 《 》 / 书名号 / shūmínghào) 

Tanda baca ini biasanya digunakan untuk menandai judul buku, film, artikel, 

koran. Contohnya 《西游记》你看了吗？  《xī yóu jì》nǐ kàn le ma? 

(《Perjalanan ke Barat》 apakah kamu sudah selesai membaca?). 

o. Tanda baca pementing ( . / 着重号 / zhuózhònghào) 

Tanda ini diletakkan di bawah Hanzi, digunakan untuk menandai bagian yang 

ditekankan dalam wacana, contohnya: 我跟他一起去.邮 .局 .。wǒ gēn tā yīqǐ 

qù yóujú. (Saya pergi ke kantor pos bersamanya.) 

p. Tanda baca nama khusus ( _ / 专名号/ zhuānmínghào) 

Tanda baca ini biasanya digunakan pada nama orang, nama tempat, nama 

dinasti, nama negara, dan lainnya yang ingin dikhususkan. Misalnya 长城位

于北京。  Chángchéng wèiyú Běijīng. (Tembok Besar China terletak di 

Beijing.) 

Setelah melakukan analisis, penulis menemukan beberapa kesalahan tanda 

baca dalam ejaan Hanyu Pinyin dan karakter Han, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 17. Kesalahan Tanda Baca dalam Ejaan Hanyu Pinyin dan Karakter 

Han 

Bab Tanda Baca Halaman Koreksi 

Bab I 
你好。 2 你好！ 

您好， 16 您好！ 

Bab II 
您早。 19 您早！ 

早，赵小姐， 19 早，赵小姐！ 
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您好。 19 您好！ 

您好，赵小姐。 19 您好，赵小姐！ 

你好，爱美。 20 你好，爱美！ 

再见。 20 再见！ 

李先生，早。 22 李先生，早！ 

Lǐ xiānshēng, zǎo. 22 Lǐ xiānshēng, zǎo! 

赵小姐，您好。 22 赵小姐，您好！ 

Zhào xiǎo jiě, nín hǎo. 22 Zhào xiǎo jiě, nín hǎo! 

天气太热！ 25 天气太热。 

Tiān qì tài rè! 25 Tiān qì tài rè. 

早，赵小姐， 31 早，赵小姐！ 

再见。 31 再见！ 

Zǎo, Zhào Xiānshēng. 32 Zǎo, Zhào Xiānshēng! 

Zàijiàn, Zhào Xiǎojiě. 32 Zàijiàn, Zhào Xiǎojiě! 

Bab III 

电影，电视，我都喜

欢看。 

36, 51 电影、电视，我都喜欢

看。 

美国电影，中国电

影，我都喜欢。 

36 美国电影、中国电影，

我都喜欢。 

中文书，英文书，我

都有。 

45 中文书、英文书，我都

有。 

中文，英文，我都

懂。 

45 中文、英文，我都懂。 

美国车，日本车，我

都不买。 

45 美国车、日本车，我都

不买。 
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5) Keakuratan Peletakan Diakritik Ton dalam Ejaan Hanyu Pinyin 

Selain huruf konsonan dan huruf vokal, Bahasa Mandarin juga memiliki 

nada 声调(shēngdiào) dalam Pinyin sebagai pembeda bunyi dan arti, di antaranya 

nada 1 (―), nada 2 (ˊ), nada 3 (ˇ), nada 4 (ˋ), dan nada ringan. Nada 

diletakkan pada huruf vokal. Urutan huruf vokal dalam Pinyin  yaitu: 

a  o  e  i  u  ü 

  

Aturan peletakkan nada dalam Pinyin adalah sebagai berikut: 

a. Jika dalam Pinyin terdapat vokal a, maka nada diletakkan di atas vokal a. 

Contoh: kàn, hǎo, xiǎo 

b. Jika dalam Pinyin tidak terdapat vokal a, maka nada diletakkan pada vokal o 

atau e sesuai urutan vokal. 

Contoh: zuò, xué 

c. Jika dalam Pinyin terdapat vokal iu atau ui, maka nada diletakkan pada huruf 

vokal terakhir. 

Contoh: liù, huì 

d. Untuk kata ―yī‖, jika bertemu nada 1, 2, dan 3 berubah menjadi nada 4, 

misalnya yī tiān berubah menjadi yì tiān, dan jika bertemu nada 4 berubah 

menjadi nada 2, seperti yīxià menjadi yíxià. Tetapi untuk kata penomoran, ―yī‖ 

tetap dibaca nada 1. 

e. Untuk kata ―bù‖, jika bertemu nada1, 2, dan 3, nadanya tetap nada 4, 

misalnya bù máng. Tetapi jika bertemu nada 4 berubah menjadi nada 2, 

seperti bù duì menjadi bú duì. Kemudian ketika kata ―bù‖ diapit oleh dua kata 



96 

 

 

   

kerja yang sama maka nadanya berubah menjadi nada ringan atau tidak 

memiliki nada, misalnya máng bù máng menjadi máng bu máng. 

f. Untuk kata berulang yang sama, maka nada pada kata kedua dihilangkan atau 

berubah menjadi nada ringan, misalnya kànkàn menjadi kànkan, māmā 

menjadi māma. 

Indikator keakuratan peletakan diakritik ton dalam ejaan Hanyu Pinyin 

adalah ketepatan letak nada pada huruf vokal dalam Hanyu Pinyin. Setelah 

melakukan analisis, penulis menemukan beberapa kesalahan mengenai diakritik 

ton dalam ejaan Hanyu Pinyin, yaitu: 

Tabel 18. Kesalahan Diakritik Ton dalam Ejaan Hanyu Pinyin 

Bab Ton dalam modul Halaman Koreksi 

Bab I 

Xiānshēng 4, 5, 16, 22, 23 Xiānsheng 

Míngzì 6, 16 Míngzi 

xiǎo jiě 8 xiǎo jie 

Bab II 

xiǎo jiě 22 xiǎo jie 

Nǐ rè bú rè? 24 Nǐ rè bu rè? 

Nǐ lěng bù lěng? 25 Nǐ lěng bu lěng? 

Zǎo, Zhào Xiān shēng, 

tiān qi hǎo rè a! 

32 Zǎo, Zhào Xiān sheng, 

tiān qì hǎo rè a! 

Xiǎojiě 32 Xiǎojie 

Tiānqi hěn rè ma? 32 Tiānqì hěn rè ma? 

Bab III 

Xǐhuān 39, 41, 42, 52 Xǐhuan 

Xiǎojiě 40 Xiǎojie 

guì bú guì? 41 guì bu guì? 

Fàwén 42 Fǎwén 

Fà 42 Fǎ 

Fàguó 42, 52 Fǎguó 
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dōng xī 42, 52 dōng xi 

Nǐ xǐ bù xǐ huān tā? 49 Nǐ xǐ bu xǐ huan tā? 

Nǐ xǐ huān bù xǐ huān 

tā? 

49 Nǐ xǐ huan bu xǐ huan tā? 

 

 

6) Keakuratan Penulisan Karakter Han 

Indikator keakuratan penulisan karakter Han menurut BSNP yaitu 

komposisi karakter Han yang sesuai kaidah urutan penulisan. Hanzi tersusun dari 

bermacam-macam goresan yang disebut 笔画 (bǐhuà), seperti “一”(横 héng), 

“丨”(竖 shù), “丿”(撇 piě), “丶”(点 diǎn), dan lain-lain. Misalnya Hanzi 

王(Wáng) terdiri dari goresan “一”(横 héng: horizontal) dan “丨”(竖 shù: 

vertikal). Dalam menulis Hanzi juga ada urutan goresannya yang disebut 笔顺 

(bǐshùn), aturannya adalah horizontal mendahului vertikal, kiri mendahului kanan, 

tengah mendahului kiri dan kanan, atap mendahului isi, isi mendahului tutup, dan 

sebagainya.  Contoh: ―rén‖ 人  kiri mendahului kanan, ―xiǎo‖ 小  tengah 

mendahului kiri dan kanan, ―ān‖安  atap mendahului isi, ―huí‖回  isi mendahului 

tutup. 

Materi penulisan karakter Han dalam modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I diberikan 

melalui latihan menulis pada lembar kotak-kotak seperti berikut:  
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Hanzi diambil dari kosakata-kosakata yang telah dipelajari di halaman 

depan pada setiap bab. Tetapi dalam modul tidak dijelaskan tentang komposisi 

karakter Han dan tidak diberi contoh kaidah penulisannya yang benar. Dengan 

mempelajari urutan goresan maka siswa akan terbantu dalam menulis Hanzi untuk 

menjadi lebih rapi dan teratur. Tetapi jika tidak dijelaskan bagaimana urutannya 

siswa akan menulis sekenanya walaupun disediakan lembar untuk latihan menulis, 

karena mereka tidak tahu harus mulai menulis dari mana. Jadi, untuk poin 

keakuratan penulisan karakter Han, modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal belum memenuhi standar, karena tidak ada materi penjelasan yang 

dapat dinilai keakuratannya. 

 



99 

 

 

   

7) Keakuratan Penulisan Nama Orang China dan Nama-Nama Tempat 

di China 

Penulisan nama orang dan tempat di China memiliki aturan tersendiri. 

Aturan penulisan nama orang China adalah marga di depan, nama di belakang. 

Biasanya nama orang China terdiri dari tiga huruf, satu huruf marga, dan dua 

huruf nama. Dan dalam ejaan Hanyu Pinyin marga ditulis terpisah dengan nama, 

sedangkan nama digabung, misalnya Lǐ Àiměi, ―Lǐ‖ sebagai marga dan ―Àiměi‖ 

sebagai nama. Tidak boleh ditulis Lǐ Ài Měi atau Lǐàiměi. Kemudian misalnya 

Wáng Xiǎojiě seharusnya ditulis Wáng xiǎojiě dengan huruf ―x‖ kecil karena 

―xiǎojiě‖ bukan merupakan nama melainkan sebutan. Selanjutnya nama tempat di 

China aturan penulisannya digabung, karena merupakan satu kesatuan, misalnya 

seperti Zhōngguó bukan Zhōng guó, Chángchéng bukan Cháng chéng. Setelah 

melakukan analisis, penulis menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan 

nama orang Tiongkok seperti berikut: 

Tabel 19. Kesalahan Penulisan Nama Orang China dan Nama-Nama Tempat 

di China 

Bab Nama Orang / Tempat  Halaman Koreksi 

Bab I 

dà wèi 1 Dàwèi 

dōng ní 1 Dōngní 

Ài měi 2 Àiměi 

zhēn ní 2 Zhēnní 

Bab II 

líndá 19 Líndá 

Zhāng Xiǎojiě 32 Zhāng xiǎojiě 

Zhào Xiānshēng 32 Zhào xiānshēng 

Wáng Xiǎojiě 32 Wáng xiǎojiě 
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Zhāng Tàitai 32 Zhāng tàitai 

Zhào Xiǎojiě 32 Zhào xiǎojiě 

 

8) Keakuratan Istilah 

Indikator keakuratan istilah Bahasa Mandarin untuk kelas awal menurut 

BSNP yaitu: 

- Aturan penulisan istilah Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia, seperti hànzì 

汉字 (karakter Han), bùshǒu 部首 (radikal), bǐshùn 笔顺 (urutan guratan), 

bǐhuà 笔画  (guratan). Fonetik: shēngmǔ 声母  (konsonan), yùnmǔ 韵母 

(vokal), shēngdiào 声调 (nada). 

- Kelas kata (词类): míngcí 名词  (kata benda), dòngcí 动词  (kata kerja), 

xíngróngcí 形容词 (kata sifat), shùcí 数次 (kata bilangan/numeral), liàngcí 

量词  (kata bantu bilangan/kata penggolong), qūbiécí 区别词  (kata yang 

berbeda), fùcí 副词 (kata tambahan/adverbia), dàicí 代词 (kata ganti), tàncí 

叹词 (kata seru), nǐshēngcí 拟声词 (kata yang meniru suara), zhùcí 助词 

(partikel), jiècí 介词 (kata depan/preposisi), liáncí 连词 (kata penghubung 

atau konjungsi), yǔqìcí 语气词 (modal particle). 

- Gramatikal Bahasa Mandarin yang terdiri dari enam unsur: 

zhǔyǔ 主语 (subyek), wèiyǔ谓语 (predikat), bīnyǔ 宾语 (obyek), dìngyǔ 定语 

(atribut), zhuàngyǔ 状 语  (keterangan), dan bǔyǔ 补 语 

(komplemen/pelengkap). zhuàngyǔ 状语 (keterangan) dapat dibagi menjadi: 

shíjiān zhuàngyǔ 时间状语 (keterangan waktu),  fāngshì zhuàngyǔ 方式状语 
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(keterangan cara), dìdiǎn zhuàngyǔ 地点状语 (keterangan tempat), fùcí zuò 

zhuàngyǔ 副词做状语 (adverb sebagai keterangan). Kemudian bǔyǔ 补语 

(komplemen/pelengkap) dapat dibagi menjadi: jiéguǒ bǔyǔ 结 果 补 语 

(pelengkap akibat/hasil), chéngdù bǔyǔ 程 度 补 语  (pelengkap 

derajat/kualitas), qūxiàng bǔyǔ 趋向补语 (pelengkap arah), shíjiān bǔyǔ 时间

补语 (pelengkap waktu), kěnéng bǔyǔ 可能补语 (pelengkap kemungkinan). 

Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I tidak terdapat istilah-istilah yang ditulis 

dalam Bahasa Mandarin, hanya ada istilah dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa 

Inggris seperti kosakata, subjek, predikat, objek, verb, adverb, noun, dan lain-lain. 

Penempatannya sudah tepat, misalnya kalimat 我忙 wǒ máng (saya sibuk), 我 

termasuk subjek, dan 忙  termasuk predikat/verb. Hanya saja ada istilah yang 

kurang tepat dalam perintah latihan soal poin B halaman 16 yaitu ―Ubahlah 

kalimat berikut ke tulisan kanji‖ dan halaman 32 yaitu ―Tuliskan kalimat di bawah 

ini ke tulisan kanji‖. Tulisan Mandarin disebut Hanzi, sedangkan kanji adalah 

sebutan untuk tulisan Jepang. Jadi, itu seharusnya bukan tulisan kanji, tetapi 

Hanzi. Kemudian istilah untuk tata bahasa bab IV bagian kalimat dengan kata 

kerja auxiliary (副词) kurang tepat. Pada contoh kalimat ada kata “要”, padahal 

kata “要” bukan termasuk dalam kata kerja auxiliary, tetapi 能愿动词 néng 

yuàn dòngcí (modal verbs). Sedangkan yang termasuk kata kerja auxiliary seperti 

也, 不, 都, dan lain-lain. 
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9) Keakuratan Terjemahan Kosakata Baru dan Ekspresi Khusus 

Indikator keakuratan terjemahan kosakata baru dan ekspresi khusus adalah: 

- Menerapkan terjemahan kata/istilah ke dalam Bahasa Indonesia yang baik. 

Contoh: cāntīng 餐厅 ―kantin‖ bukan ―restoran‖, rénxíngdào 人行道 ―tempat 

pejalan kaki/trotoar‖ bukan ―pejalan melintas‖. 

- Menerapkan terjemahan terhadap ekspresi Bahasa Mandarin ke dalam Bahasa 

Indonesia. Contoh: nǐ hǎo! 你好！ ―hai/halo!‖ bukan ―kamu baik!‖ 

Materi terjemahan kosakata baru dan ekspresi khusus pada modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I bab I, II, dan III sudah akurat, seperti di bawah ini: 

Tabel 20. Hasil Analisis Keakuratan Terjemahan Kosakata Baru dan 

Ekspresi Khusus 

Bab 
Kosakata / 

Ekspresi Khusus 
Halaman Bukan Yang benar 

Bab I 

您好！ 4 ―anda baik!‖  ―hai/halo!‖ 

贵姓 4 ―mahal marga‖ ―nama 

keluarga‖ 

李先生好！ 4 ―Tuan Lee baik‖ ―Halo, Tuan 

Lee!‖ 

王先生，您好！ 5 ―Tuan Wang, anda 

baik!‖ 

―Halo, Tuan 

Wang!‖ 

不是 13 ―tidak adalah‖ ―bukan‖ 

Bab 

II 

小姐 22 ―kakak(perempuan) 

kecil‖ 

―nona‖ 

好久不见 22 ―baik lama tidak 

bertemu‖ 

―lama tidak 

bertemu‖, 好 
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menunjukkan 

ekspresi 

―sangat‖ 

我好忙啊！ 22 ―saya baik sibuk!‖ ―saya sangat 

sibuk!‖ 

是啊 23 ―adalah a‖ ―ya‖ 

天气好冷啊！ 23 ―cuaca baik dingin!‖ ―cuaca sangat 

dingin!‖ 

太太 24 ―terlalu terlalu‖ ―nyonya‖ 

天气好热啊！ 24 ―cuaca baik panas!‖ ―cuaca sangat 

panas!‖ 

上课 24 ―di atas pelajaran‖ ―ke sekolah / 

pelajaran 

dimulai‖ 

你们好吗？ 24 ―apakah kalian baik?‖ ―apa kabar 

kalian?‖ 

Bab 

III 

好看 40 ―baik lihat‖ ―bagus, 

cantik, 

tampan‖, 

menunjukkan 

enak 

dipandang 

mata, 

tergantung 

subjek. Sama 

halnya 

dengan 好听 

(hǎotīng) 

menunjukkan 

enak 
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didengar 

telinga 

东西 42 Maksud kosakata dan 

contoh kalimat  dalam 

modul bukan ―timur 

barat‖, tetapi东西 juga 

bisa diartikan ―timur 

barat‖, tergantung 

konteks kalimatnya. 

Maksud 

kosakata 东

西  dalam 

modul adalah 

―barang‖ 

 

10) Keakuratan Penjabaran tentang Pelafalan Bunyi dan Struktur 

Indikator keakuratan penjabaran pelafalan bunyi dan struktur yaitu 

penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memberi penjelasan di 

bidang fonetik dan tata bahasa. Fonetik pada Bahasa Mandarin berupa ejaan 

Hanyu Pinyin yang meliputi yùnmǔ(vokal), shēngmǔ(konsonan), dan 

shēngdiào(nada). Sedangkan dalam modul tidak ada materi pelafalan bunyi 

Hanyu Pinyin dan penjabarannya, yang ada adalah kosakata dan beberapa contoh 

kalimat beserta artinya. Sedangkan untuk tata bahasa sebagian besar dijelaskan 

dalam bentuk rumus atau struktur kalimat beserta contoh kalimatnya. 

Tata bahasa dalam bab I halaman 8 pada bagian pertama yaitu ―Kalimat 

dengan kata kerja 姓，叫 atau 是 ‖ sudah dijelaskan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar tentang fungsi masing-masing kata kerja, sehingga 

dapat membantu siswa dalam memahami materi tersebut. Kemudian materi dalam 

modul pada bagian contoh kalimat: 

 我       姓       王。 

Marga saya Wang. 
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Tidak dijelaskan mengapa pada terjemahan Bahasa Indonesia kata ―marga‖ ditulis 

terlebih dahulu daripada kata ―saya‖, padahal pada contoh kalimat Bahasa 

Mandarinnya kata “我” ditulis terlebih dahulu daripada “姓” seperti pada 

contoh di atas. Siswa akan lebih mudah memahami ketika terjemahannya juga 

disesuaikan dengan struktur kalimat Bahasa Mandarinnya, sehingga menjadi 

―Saya bermarga Wang‖. Dalam kalimat “我姓王”, kata 姓 merupakan kata 

kerja, sehingga terjemahan Bahasa Indonesianya juga menjadi kata kerja yaitu 

―bermarga‖, tetapi jika dalam contoh kalimat terjemahan pada modul ―Marga saya 

Wang‖, kata ―marga‖ menunjukkan kata benda. Kemudian dalam modul bisa 

ditambahkan catatan bahwa dalam Bahasa Indonesia kalimat ―Marga saya Wang‖ 

atau ―Saya bermarga Wang‖ memiliki makna yang sama. Namun dalam Bahasa 

Mandarin kalimat “我姓王” tidak boleh ditulis menjadi “姓我王”. 

Pada tata bahasa bagian kedua, ketiga, dan keempat tidak ada penjabaran 

secara rinci. Hanya ada struktur kalimat dan contoh kalimatnya. Tata bahasa 

kedua pada bab I juga tidak dijelaskan fungsi partikel 吗. Pada contoh kalimat 

yang berbunyi: 

 

 

Tidak dijelaskan bahwa dalam Bahasa Mandarin kata “吗” yang menyatakan 

―apakah‖ harus diletakkan di akhir kalimat tidak boleh diletakkan di awal kalimat 

seperti terjemahan Bahasa Indonesianya. 

Tata bahasa ketiga pada bab I halaman 10 juga tidak dijabarkan secara 

detail penggunaan kata tanya ―siapa‖; ―apa‖; dan ―mana‖ dalam Bahasa Mandarin. 

你是中国人                吗？ 

Apakah kamu adalah orang China? 
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Tata bahasa keempat pada bab I juga tidak menjelaskan fungsi partikel “呢” di 

mana partikel ini berfungsi untuk menanyakan balik pertanyaan yang ditanyakan. 

Dalam Bahasa Indonesia kira-kira artinya seperti ―dan kamu?‖ atau ―kalau kamu?‖ 

atau ―bagaimana denganmu?‖. 

Tata bahasa pada bab II ada kalimat positif dan negatif, seluruhnya 

dijelaskan dalam bentuk struktur kalimat dan contoh kalimat. Pada bagian pertama: 

S (Neg-) P 

我 

Saya 
 

忙 

sibuk. 

我 

Saya 

不 

Tidak 

忙 

sibuk. 

 

Di sini kata “忙” merupakan kata sifat (形容词). Dalam Bahasa Mandarin pada 

umumnya sebelum kata sifat harus ditambahi adverb (副词) seperti “很” . 

Untuk bentuk negatifnya barulah kata “很”  tersebut diganti dengan kata 

“不” . Jika tidak ditambah adverb biasanya merupakan kalimat majemuk 

perbandingan seperti “我忙，你不忙”. Ini merupakan kalimat berpredikat kata 

sifat, dalam Bahasa Mandarin disebut 形容词谓语句 (xíngróngcí wèiyǔ jù). Jadi, 

contoh kalimat pertama di atas kurang tepat, karena merupakan kalimat tunggal. 

Begitu juga dengan contoh kalimat “赵先生高” bisa menjadi “赵先生很高”. 

Jika struktur kalimatnya seperti di atas (S + P) berarti predikatnya bisa 

menggunakan kata kerja sehingga menjadi kalimat berpredikat kata kerja (动词谓

语句), misalnya: 

S P 

你 看 ！ 
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Kamu lihat! 

我 

Saya 

来 。 

datang. 

 

Tata bahasa kedua pada bab II merupakan bentuk kalimat tanya (疑问句 

yíwènjù). Pada bab I telah diajarkan kalimat tanya menggunakan partikel “吗”, 

sedangkan pada bab II ini diajarkan 正反问句 zhèng fǎn wèn jù (P – 不 – P). Pada 

modul seharusnya dijabarkan perbedaan penggunaan kata tanya keduanya supaya 

siswa lebih memahami kedua materi tersebut. 

Tata bahasa pada bab III ada empat bagian. Yang pertama adalah kalimat 

berpredikat kata kerja (动词谓语句) dalam bentuk positif dan negatif. Bagian 

pertama ini dibagi lagi menjadi dua materi yaitu kalimat negatif yang 

menggunakan 不  dan kalimat negatif yang menggunakan 没 . Contoh kalimat 

negatif dalam modul yang menggunakan 不 yaitu “我不看书”, sedangkan 

contoh kalimat negatif dalam modul yang menggunakan 没 yaitu “他没有报” 

di mana kalimat tersebut mengandung arti tidak ada atau tidak punya. Kata 有 

hanya bisa dipasangkan dengan 没, tidak boleh dipasangkan dengan 不. Namun 

pada bagian tata bahasa ini tidak dijabarkan bahwa kata 有  hanya boleh 

dipasangkan dengan 没, baru dijabarkan pada catatan halaman 49. 

Tata bahasa bab III bagian kedua merupakan pengembangan dari tata 

bahasa bab II yaitu materi 正反问句 zhèng fǎn wèn jù (P – 不 – P). Pada materi   

正反问句 zhèng fǎn wèn jù bab II hanya terdiri dari unsur kalimat S + P + 不 + P, 

sedangkan pada bab III ditambahkan objek. Pada bab I sudah mempelajari tentag 
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materi kalimat tanya dengan partikel 吗, di  sini seharusnya dijelaskan perbedaan 

partikel tanya “吗”  dengan ―P – 不  – P‖, yaitu bahwa “吗”  lebih 

menunjukkan terjemahan ―apakah‖, sedangkan ―P – 不 – P‖ lebih menunjukkan 

terjemahan ―atau tidak‖, walaupun kedua struktur kalimat tersebut bisa digunakan 

untuk menanyakan hal yang sama. Misalnya ingin menanyakan apakah seseorang 

ingin membeli mobil atau tidak, bisa menggunakan “你要买汽车吗？” 

(Apakah kamu mau membeli mobil?) atau “你要不要买汽车？” (Kamu mau 

membeli mobil atau tidak?), keduanya memiliki makna yang sama dalam Bahasa 

Indonesia. Kemudian perlu diingat juga kalau sudah menggunakan partikel “吗” 

tidak bisa menggunakan struktur kalimat 正反问句 (zhèng fǎn wèn jù) begitu pula 

sebaliknya. 

Tata bahasa bab III bagian keempat yaitu tentang objek transposed sudah 

diberi penjelasan namun kurang akurat. Dalam modul dijelaskan bahwa objek di 

dalam sebuah kalimat bisa diletakkan sesudah kalimat berikutnya, namun struktur 

kalimat yang diberikan adalah objek dapat diletakkan sebelum kalimat. Kemudian 

ada penjelasan tentang penggunaan 都 (dōu), tetapi penjelasan tersebut tidak jelas. 

Siswa harus memahami sendiri melalui struktur dan contoh kalimat di bawahnya. 

Pada setiap bab ada catatan tambahan yang berhubungan dengan tata 

bahasa, namun menurut penulis catatan tersebut masih belum cukup untuk 

menjelaskan materi-materi tata bahasa. Siswa masih sangat membutuhkan 

penjelasan dari guru atau sumber lain untuk dapat memahami materi tersebut. Jadi, 

modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 
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Semarang semester I kurang akurat dalam hal penjabaran pelafalan bunyi dan 

struktur. 

 

11) Keakuratan Runtutan Penyampaian Materi 

Seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, Bahasa Mandarin 

memiliki Hanzi (karakter Han) sebagai simbol, dan Pinyin sebagai huruf Latin 

untuk membaca simbol. Sebelum mempelajari Hanzi, harus mempelajari Pinyin 

terlebih dahulu. Pinyin terdiri dari 声母 shēngmǔ (konsonan), 韵母 yùnmǔ (vokal), 

dan 声调 shēngdiào (nada). Berarti materi yang harus ada pertama kali adalah 

Pinyin. Setelah mempelajari Pinyin, siswa baru dapat belajar kosakata. Setelah 

siswa terbiasa membaca kosakata dengan lafal dan intonasi yang benar, barulah 

siswa belajar kalimat sederhana. Kemudian siswa dapat belajar materi dialog dan 

tata bahasa. Dalam mempelajari kosakata, dialog, dan tata bahasa pun harus 

dengan tema yang sesuai. Untuk kelas pemula BSNP memberikan tema identitas 

diri dan kehidupan sekolah, untuk jenjang berikutnya kehidupan keluarga dan 

kegiatan sehari-hari, untuk jenjang berikutnya lagi kegiatan di waktu senggang 

dan wisata. Tema bab I, II, dan III pada modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I sudah sesuai dengan 

urutan tema dari BSNP yaitu identitas diri dan kehidupan sekolah, karena kelas 

VII termasuk kelas pemula. 

Selanjutnya dalam mempelajari Hanzi, yang perlu dikenali adalah  笔画 

bǐhuà (goresan) dan 笔顺 bǐshùn (urutan goresan). Jadi dalam belajar menulis, 

perlu ada materi goresan dan urutan goresan. Materi Hanzi juga dari yang 
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sederhana dulu yaitu yang goresannya sedikit, setelah itu baru Hanzi yang 

goresannya banyak. Materi bǐhuà (goresan) dan 笔顺 bǐshùn (urutan goresan) 

tidak ada dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP 

Kristen YSKI Semarang semester I. Hanya ada lembar kotak-kotak untuk latihan 

menulis siswa. Jadi, modul kurang runtut dalam materi menulis Hanzi. 

 

12) Ketepatan Struktur 

Kalimat dari materi dialog bab I sudah menggunakan struktur kalimat yang 

tepat dalam Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia, namun terjemahan Bahasa 

Indonesia pada dialog ada 1 ada yang kurang tepat. Ketika Dàwèi bertanya pada 

Dōngní “你是哪国人？”, terjemahan dalam modul adalah ―Kami orang negara 

mana?‖, yang benar adalah ―kamu‖ bukan ―kami‖. Contoh kalimat dalam materi 

kosakata, tata bahasa, dan latihan soal dalam bab I sudah menggunakan struktur 

kalimat yang benar, misalnya pola kaliamat S+P+O sudah diterapkan dengan 

benar pada setiap kalimat di bab I. Materi dialog bab II sudah menggunakan 

struktur kalimat yang tepat. Kosakata nomor 13 yaitu 热(rè : panas) memiliki 

contoh kalimat “你热不热？”  dengan terjemahan ―Apakah kamu panas?‖. 

Terjemahan ―apakah‖ lebih tepat untuk partikel “吗”, sedangkan untuk contoh 

kalimat tersebut lebih tepat jika menggunakan ―Kamu sibuk atau tidak?‖. Begitu 

pula untuk contoh kalimat dengan kosakata nomor 20 yaitu 冷 (lěng : dingin). 

Dialog bab III sudah menggunakan struktur kalimat yang benar. Tetapi 

terjemahan dialog 1 pada bagian “电视，我不太喜欢看”  kurang sesuai 
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dengan struktur kalimat terjemahan Bahasa Indonesia yang berbunyi ―Saya tidak 

terlalu suka menonton TV‖. Pada struktur kalimat dialog yang Bahasa Mandarin 

objek ―TV‖ diletakkan di depan, tetapi dalam terjemahan Bahasa Indonesia objek 

―电视‖ diletakkan di belakang. Jika ingin menggunakan objek di depan, maka 

terjemahan Bahasa Indonesia juga menjadi ―TV, saya tidak terlalu suka 

menonton‖. Atau jika objeknya di belakang, berarti kalimat Bahasa Mandarinnya 

menjadi “我不太喜欢看电视”. Tetapi secara umum keduanya memiliki makna 

yang sama. Contoh kalimat dalam kosakata dan tata bahasa bab III sudah 

menggunakan struktur kalimat yang tepat. Latihan soal poin A halaman 51 nomor 

4 pada bagian “法国东西好看” kata “好看” di sini merupakan kata sifat, 

jadi harus diberi adverb sehingga menjadi “法国东西很好看”. Latihan soal 

yang lain sudah menggunakan struktur kalimat yang tepat. Jadi, pada modul 

Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang semester I terdapat beberapa kalimat yang strukturnya tidak tepat. 

 

13) Keotentikan Terminologi Indonesia 

Indikator keotentikan terminologi Indonesia yaitu nama orang, makanan, 

obyek wisata dan tempat bersejarah di Indonesia tidak ditransliterasikan ke dalam 

ejaan Hanyu Pinyin atau karakter Han. Contoh: ―Hasan‖ tidak dialihkan menjadi 

―Hāshān‖ atau ―哈山‖, ―sate‖ tidak dialihkan menjadi ―shādiē‖ atau ―沙爹‖. 

Dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen 

YSKI Semarang semester I hanya ada satu nama yang disebutkan sebagai orang 

Indonesia yaitu ―Toni‖. Dalam modul nama ―Toni‖ berubah menjadi “东尼”
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(dōngní). Menurut terminologi keotentikan Indonesia berarti nama ―Toni‖ 

seharusnya tidak berubah. 

 

4.2.3. Kemutakhiran Materi 

Kemutakhiran materi diukur dengan tiga indikator yaitu kesesuaian materi 

dengan perkembangan psikologis peserta didik, kesesuaian materi dengan 

perkembangan zaman, serta kemutakhiran dan kebakuan Bahasa Mandarin. 

Berikut adalah hasil analisis kemutakhiran materi modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I. 

 

1) Kesesuaian materi dengan perkembangan psikologis peserta didik 

Setiap manusia pasti mengalami tahap-tahap perkembangan psikologis, 

termasuk peserta didik. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah memiliki 

tahap perkembangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam proses 

pembelajaran guru diharapkan memahami tingkat perkembangan peserta didiknya. 

Dengan demikian guru dapat memberikan bimbingan belajar yang tepat sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik, terlebih ketika peserta didik 

menghadapi kesulitan belajar. Tetapi keberhasilan proses pembelajaran tidak 

hanya memerlukan guru yang memahami tingkat perkembangan peserta didik, 

materi pelajaran pun harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta 

didik. 

Peserta didik SMP memiliki kemampuan berpikir yang lebih berkembang 

daripada peserta didik SD. Misalnya jika dalam proses pembelajaran siswa SD 
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masih belajar kosakata, maka siswa SMP sudah mulai belajar membuat kalimat 

dengan struktur yang benar. Dengan demikian materi pelajaran untuk tingkat SMP 

harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak SMP, bukan untuk anak-anak, 

bukan juga untuk orang dewasa. 

Ada tiga bab materi pada modul yang diberikan dalam satu semester. 

Materi juga masih dasar tentang identitas diri. Walaupun cuma ada tiga bab tetapi 

dalam proses pembelajaran siswa SMP masih belum bisa memahami hanya 

dengan sekali belajar. Materi perlu diajarkan berulang-ulang sehingga siswa 

benar-benar bisa memahami materi dalam modul. Kosakata pada setiap bab juga 

diulang-ulang pada latihan soal sehingga dapat membantu siswa untuk mengingat 

kosakata. 

Ejaan Hanyu Pinyin tidak terlalu banyak terdapat dalam modul, sehingga 

siswa perlu mencari Pinyin untuk setiap dialog atau kalimat lainnya, dan itu 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa SMP masih sering lupa 

dengan kosakata (baik Hanzi atau Pinyin). Walaupun masih menggunakan 

kosakata yang sederhana tetapi siswa masih cenderung bingung ketika melihat 

tulisan dengan banyak Hanzi karena siswa SMP kelas VII belum bisa diajak 

berpikir yang terlalu berat. Apalagi siswa juga dituntut untuk memahami mata 

pelajaran yang lain. Siswa SMP akan lebih mudah memahami jika materi 

disajikan dalam Hanzi, Pinyin, dan arti. Kemudian pada awal materi tidak 

diajarkan bunyi Hanyu Pinyin padahal itu adalah materi yang sangat dibutuhkan 

untuk tingkat awal. 
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Penjelasan dalam tata bahasa pun masih kurang detail, masih terlalu sulit 

untuk dipahami oleh siswa SMP. Misalnya tata bahasa tentang kata kerja 姓, 叫, 

atau 是 pada bab I, memang sudah diberi penjelasan tentang bagaimana masing-

masing penggunaan kata 姓, 叫, atau 是, tetapi dalam struktur dan contoh kalimat 

ketiganya dijadikan satu, seperti: 

N/P (Neg-) V N 

我 

Marga 

姓 

Saya 

王。 

Wang. 

他 

Dia 

叫 

bernama 

(李)大卫。 

David (Lee). 

李先生 

Tuan Lee 

是 

Adalah 

中国人。 

orang China. 

 

Contoh kalimat di bawahnya juga dijadikan satu ditulis dengan Hanzi 

semua, seperti: 

a. 我姓王，不姓李。 

b. 她叫李爱美 (Àiměi)。 

c. 她是李爱美 (Àiměi)，不是王珍妮 (Zhēnní)。 

d. 他是李大卫 (Dàwèi) 先生。 

Contoh kalimat memang sudah benar, tetapi untuk tingkat SMP tidak ada 

Pinyin dan arti akan tetap membingungkan. Siswa akan kebingungan mana 

kalimat yang untuk 姓, mana yang untuk 叫, dan mana yang untuk 是. Apalagi 

dalam modul juga tidak ada keterangan bahwa keempat kalimat di atas merupakan 

contoh kalimat. Siswa akan lebih mudah memahami jika pembahasannya satu 

persatu, misalnya pertama membahas kata 姓 terlebih dahulu, diberikan struktur 

kalimatnya, lalu beberapa contoh kalimat dalam Hanzi, Pinyin, dan arti. 
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Kemudian jika kata 姓 sudah selesai dibahas, baru masuk ke kata 叫. Jika kata 叫 

sudah selesai dibahas, baru masuk ke kata 是 . Kemudian seperti yang sudah 

dibahas pada poin sebelumnya, susunan struktur kalimat Bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Mandarin jika ada yang berbeda perlu dijelaskan. Seperti kalimat 我姓王。 

Wǒ xìng Wáng. (Marga saya Wang.), jika diterjemahkan satu-satu kata 我 adalah 

saya, 姓 adalah marga. Mengapa kalimat“我姓王” bisa diterjemahkan menjadi 

―Marga saya Wang‖, ―marga(姓)‖ dulu baru ―saya(我)‖, mengapa tidak ―saya(我)‖ 

dulu baru ―marga(姓 )‖. Perlu dijelaskan bahwa kalimat “我姓王”  dapat 

diterjemahkan menjadi ―Marga saya Wang‖ atau ―Saya bermarga Wang‖, karena 

kedua kalimat memiliki makna yang sama dalam Bahasa Indonesia. Tetapi dalam 

Bahasa Mandarin kalimat tersebut tidak boleh diubah menjadi “姓我王” karena 

tidak memiliki makna yang sama dengan “我姓王”. Untuk tata bahasa bab II 

dan bab III juga begitu, perlu penjabarkan lebih lagi supaya siswa benar-benar 

memahami materi dalam modul. 

Materi dalam modul juga tidak konsisten dalam penggunaan bahasa untuk 

menjelaskan tata bahasa. Misalnya pada struktur kalimat bab I bagian pertama 

menggunakan: 

N/P (Neg-)       V            N 

 

Kemudian pada bagian ketiga menggunakan: 

WH/Kata Ganti Orang    Kata Kerja   Kata Ganti Orang/WH 
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Awalnya struktur kalimat menggunakan Bahasa Inggris, kemudian selanjutnya 

menggunakan Bahasa Indonesia. Bab II dan bab III juga seperti itu, pada bab II 

menggunakan istilah ―P‖(predikat), tetapi dalam bab III menggunakan istilah 

―V‖(verb). Hal ini dapat membuat siswa bingung. Lebih baik menggunakan satu 

bahasa saja sampai akhir. Jika Bahasa Indonesia maka harus Bahasa Indonesia 

terus sampai akhir, jika Bahasa Inggris maka semua bab juga harus menggunakan 

Bahasa Inggris. Dengan demikian, materi pelajaran yang ada dalam modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I masih kurang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik di 

SMP. 

 

2) Kesesuaian materi dengan perkembangan zaman 

Indikator kesesuaian materi dengan perkembangan zaman menurut rambu-

rambu kelayakan isi BSNP yaitu materi harus sesuai dengan hal-hal yang sedang 

populer di kalangan siswa SMP. 

Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa juga mengalami 

perkembangan, apalagi untuk bahasa lisan yang biasa digunakan oleh anak muda 

atau remaja dalam percakapan sehari-hari. Begitu pula dengan Bahasa Mandarin. 

Dalam perkembangannya, Bahasa Mandarin juga mempunyai kosakata modern 

yang sering digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kata “拜

拜 ！”sekarang lebih sering digunakan daripada “再见！”. 

Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I masih menggunakan bahasa yang 
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standar, belum ada kosakata yang menunjukkan perkembangan bahasa zaman 

sekarang. 

 

3) Kemutakhiran dan kebakuan Bahasa Mandarin 

Indikator kemutakhiran dan kebakuan Bahasa Mandarin adalah bahasa 

yang diajarkan adalah Bahasa Mandarin modern yang mengacu pada pǔtōnghuà 

(普通话). 

Pǔtōnghuà (普通话) merupakan Bahasa Mandarin modern yang biasa 

dipelajari, yang dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di China, 

bukan bahasa daerah. Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I semuanya sudah 

menggunakan bahasa pǔtōnghuà (普通话). Semua Hanzi, Pinyin, dan struktur 

kalimat sudah menggunakan bahasa modern, bukan tradisional, misalnya kata 

―Amerika‖ pada modul sudah menggunakan Hanzi modern yaitu “美国” bukan 

“美國”. 

 

4.2.4. Gradasi 

Menurut rambu-rambu kelayakan isi BSNP, gradasi diukur dengan empat 

buah indikator. Yang pertama adalah ejaan Hanyu Pinyin mendahului karakter 

Han. Yang kedua adalah kosakata. Kemudian yang ketiga adalah struktur, dan 

yang terakhir adalah guratan sedikit ke guratan banyak. 

1) Ejaan Hanyu Pinyin mendahului karakter Han 
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Indikator ejaan Hanyu Pinyin mendahului karakter Han adalah materi 

ejaan Hanyu Pinyin yang menggunakan huruf Latin harus diajarkan lebih dahulu 

daripada karakter Han yang merupakan simbol dari makna. 

Bahasa Mandarin memiliki Hanzi (berupa simbol, ada bǐhuà dan bǐshùn) 

dan Pinyin (berupa huruf Latin, ada shēngmǔ 声母 atau huruf konsonan, yùnmǔ 

韵母  atau huruf vokal, dan shēngdiào 声调  atau nada). Seperti yang telah 

dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, Pinyin harus diajarkan terlebih dahulu 

karena pengucapannya berbeda dengan Bahasa Indonesia. Misalnya huruf ―b‖ 

dibaca ―[p]‖, huruf ―p‖ dibaca ―[p‘]‖ di mana ada tekanan udara yang keluar. 

Kemudian huruf-huruf lainnya harus tahu di mana posisi lidah ketika 

mengucapkan huruf tersebut. Karena huruf-huruf ini pun menentukan arti kata, 

misalnya kata ―tài‖(太 terlalu) dari kalimat ―wǒ bú tài máng‖ (saya tidak terlalu 

sibuk) harus diucapkan ―[t‟]ai‖, harus benar-benar ada tekanan udara yang keluar 

sehingga orang lain mengerti bahwa kita ingin mengatakan ―terlalu‖. Jika tidak 

ada tekanan udara yang keluar maka orang lain akan mendengar kita mengatakan 

―dài‖ (带 membawa), sehingga kalimat yang diucapkan menjadi ambigu, dan 

maksud ucapan kita tidak tersampaikan dengan baik. Tetapi dalam modul Bahasa 

Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang 

semester I tidak ada materi tentang ejaan Hanyu Pinyin sehingga siswa 

memerlukan bantuan guru atau sumber lain supaya mereka mendapatkan materi 

dasar. Jika siswa tidak mempelajari materi Hanyu Pinyin ini, maka siswa tidak 

bisa membaca Hanzi dengan baik dan benar. Kemudian dalam dialog, contoh soal, 
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dan latihan-latihan soal juga tidak ada Pinyin, seharusnya Pinyin tetap harus 

diberikan untuk kelas pemula supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 

 

2) Kosakata 

Indikator kosakata adalah jumlah dan tingkat kesulitan kosakata harus 

sesuai dengan keluasan materi dan kedalaman materi. Tingkat kesulitan dalam 

modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI 

Semarang semester I sudah runtut, di mana kosakata bab II lebih beragam 

daripada bab I, dan kosakata bab III lebih beragam daripada bab II. 

Kosakata dalam bab I masih berupa kosakata sederhana yang sering 

dipakai karena masih menggambarkan perkenalan identitas diri, seperti 你(kamu), 

我(saya), 他(dia), 姓(marga), 叫(nama), 好(baik), 不(tidak), 什么(apa), dan lain-

lain. Kosakata-kosakata dalam bab I ini sering digunakan sehingga lebih mudah 

dihafalkan. Kosakata bab II lebih beragam, seperti 早(pagi), 小姐(nona), 先生

(tuan), 好久不见(lama tidak bertemu), 天气(cuaca), 热(panas), 上课(ke sekolah), 

再见(sampai jumpa). Kosakata bab III lebih beragam lagi daripada kosakata bab 

II karena menunjukkan tema kesukaan atau kegemaran sehingga memerlukan 

kosakata seperti 喜欢(suka), 看(melihat/menonton), 电影(film), 电视(TV), 汽车

(mobil), 都(semuanya), dan lain-lain. 
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3) Struktur 

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, struktur kalimat 

dalam Bahasa Mandarin terdiri dari enam unsur, yaitu 主语(zhǔyǔ), 谓语(wèiyǔ), 

宾语(bīnyǔ), 定语(dìngyǔ), 状语(zhuàngyǔ), dan 补语(bǔyǔ). 状语(zhuàngyǔ) 

dapat dibagi menjadi: 时间状语  (shíjiān zhuàngyǔ),  方式状语  (fāngshì 

zhuàngyǔ), 地点状语  (dìdiǎn zhuàngyǔ), 副词做状语  (fùcí zuò zhuàngyǔ). 

Kemudian 补语 (bǔyǔ) dapat dibagi menjadi: 结果补语 (jiéguǒ bǔyǔ), 程度补语 

(chéngdù bǔyǔ), 趋向补语 (qūxiàng bǔyǔ), 时间补语 (shíjiān bǔyǔ), 可能补语 

(kěnéng bǔyǔ). Seperti dalam kalimat Bahasa Indonesia yang tersusun dari S + P 

atau S + P + O atau bisa juga S + P + O + K, Bahasa Mandarin juga memiliki pola 

kalimat yang terdiri dari gabungan-gabungan unsur kalimat, misalnya “我看书” 

terdiri dari unsur S(主语) + P(谓语) + O(宾语), kemudian“我在图书馆看书” 

terdiri dari S(主语) + K.waktu(时间状语) + P(谓语) + O(宾语). 

Penggunaan struktur dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I sudah menunjukkan 

gradasi, di mana struktur kalimat pada bab awal lebih sederhana dari bab 

selanjutnya. Misalnya dalam materi 正反问句, pada bab II pola kalimat yang 

dicontohkan adalah S + P +不+ P, sedangkan pada bab III sudah ditambahkan satu 

unsur kalimat lagi yaitu objek, menjadi S + P + 不 + P + O. Kemudian pada tata 

bahasa bab II diajarkan materi kalimat berpredikat kata sifat (形容词谓语句), 
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mulanya kalimat hanya terdiri dari tiga kata seperti “我很忙”, kemudian di 

pembahasan selanjutnya ditambahkan unsur kalimat 也 menjadi “我也很忙”. 

Secara keseluruhan materi modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I sudah 

memperlihatkan gradasi, di mana semakin tinggi bab semakin beragam struktur 

kalimat yang digunakan. 

 

4) Guratan Sedikit ke Guratan Banyak 

Indikator guratan sedikit ke guratan banyak adalah pengajaran karakter 

Han dimulai dari karakter yang jumlah guratannya sedikit lalu meningkat ke 

karakter yang jumlah guratannya lebih banyak yang terdapat dalam bab terkait. 

Materi menulis Hanzi kurang ditekankan pada modul ini karena hanya ada 

lembar kotak-kotak dan karakter yang harus ditulis tanpa diajari mengenai guratan 

dan urutan guratan. Pada setiap bab masih belum mengajarkan Hanzi dari guratan 

sedikit ke banyak, masih ada yang tiba-tiba dari guratan banyak seperti dalam bab 

I Hanzi yang pertama diajarkan adalah “您”nín (anda) yang terdiri dari 10 

guratan, sedangkan di bawah-bawahnya ada karakter yang lebih sedikit dan 

mudah guratannya seperti 人 rén (orang) yang terdiri dari dua guratan, 叫 jiào 

(nama) yang terdiri dari lima guratan, atau setidaknya 你 nǐ (kamu) yang terdiri 

dari tujuh guratan. Tetapi secara keseluruhan Hanzi dari bab I ke bab II sudah bisa 

terlihat gradasi guratan sedikit ke guratan banyak, karena kosakata yang diajarkan 

pada bab II juga lebih beragam daripada bab I, begitu juga dari bab II ke bab III. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Bahasa Mandarin sudah banyak dipelajari di Indonesia baik di sekolah 

maupun lembaga kursus. Salah satu sekolah yang terdapat mata pelajaran Bahasa 

Mandarin adalah SMP Kristen YSKI Semarang. Dalam pembelajarannya sekolah 

ini menggunakan modul Bahasa Mandarin terbitan Rumah Bahasa Universal 

sebagai bahan ajar. Modul ini diberikan setiap pergantian semester. Modul untuk 

kelas VII semester I terdiri dari tiga bab, di mana semuanya masih berisi tentang 

identitas diri. 

 Berdasarkan hasil observasi penulis, siswa kelas VII cenderung pasif dan 

bergantung pada penjelasan guru. Beberapa dari mereka merasa kesulitan dalam 

mempelajari modul terbitan Rumah Bahasa Universal ini. Padahal seharusnya 

modul bersifat self instructional, yang berarti siswa sebenarnya dapat belajar 

secara mandiri dengan bantuan modul, guru hanya membantu ketika siswa benar-

benar menemui kesulitan. Tetapi pada kenyataannya siswa tidak dapat belajar 

sendiri dengan modul tersebut. Karena permasalahan tersebut akhirnya penulis 

memutuskan untuk menganalisis kesesuaian modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I dengan 

rambu-rambu kelayakan isi BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). BSNP 

merupakan lembaga pendidikan Indonesia yang salah satu tugasnya adalah 

menilai buku teks pelajaran. Dalam menilai buku teks, ada beberapa indikator 
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salah satunya adalah kelayakan isi. Dengan menganalisis kelayakan isi buku, kita 

dapat mengetahui seberapa informasi yang diterima oleh siswa. Berikut adalah 

hasil analisis kesesuaian modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas 

VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I dengan rambu-rambu kelayakan isi 

BSNP: 

1. Materi dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I kurang memenuhi rambu-rambu 

kelayakan isi BSNP semester I. 

2. Diukur dari kelengkapan materi, materi pada modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I 

memiliki tingkat kelengkapan 81,81%. Dari 11 KD, ada 2 KD yang tidak 

terpenuhi kelengkapannya, yaitu KD 1.1, dan 5.1. 

3. Diukur dari keluasan materi, materi pada modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I 

memiliki tingkat keluasan 36,37%. Dari 11 KD, hanya ada 4 KD yang 

terpenuhi keluasan materinya, yaitu KD 2.1, 2.2, 3.1, dan 5.2. 

4. Diukur dari kedalaman materi, materi pada modul Bahasa Mandarin Rumah 

Bahasa Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I 

memiliki tingkat kedalaman materi 45,46%. Dari 11 KD, hanya ada 5 KD 

yang memiliki kedalaman materi, yaitu KD 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, dan 3.3. 

5. Tema dalam modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I sudah sesuai dengan tema dalam 

BSNP untuk kelas awal semester I yaitu tentang identitas diri. 
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6. Ada penulisan huruf, penulisan kata, peletakkan diakritik ton, penggunaan 

tanda baca, penulisan nama orang China, penjabaran pelafalan bunyi dan 

striktur pada materi modul yang kurang akurat. Tidak ada materi yang 

mengidentifikasikan bunyi Hanyu Pinyin, tidak ada materi tanda baca dalam 

Bahasa Mandarin, serta tidak ada materi yang mengajarkan tentang penulisan 

Hanzi yang meliputi bihua dan bishun. 

7. Materi pada modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal kelas VII 

SMP Kristen YSKI Semarang semester I kurang sesuai dengan tingkat 

perkembangan psikologis peserta didik SMP yang masih membutuhkan 

penjelasan secara detail.  Kemudian juga kurang sesuai dengan 

perkembangan zaman, tetapi materi modul sudah sesuai dengan kebakuan 

Bahasa Mandarin. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis, modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa 

Universal kelas VII SMP Kristen YSKI Semarang semester I sebaiknya 

ditambahkan materi Pinyin yang terdiri dari shēngmǔ 声母 , yùnmǔ 韵母 , 

shēngdiào 声调. Materi shēngmǔ 声母 seperti: 

b     p     m     f 

d     t      n      l 

g     k     h 

j       q     x 

z      c      s 

zh    ch    sh     r 

w     y 

 

Materi yùnmǔ 韵母 yaitu a  o  e  i  u  ü. Lalu gabungan dari shēngmǔ 声母 dan 

yùnmǔ 韵母: 
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Tabel 21. Daftar Gabungan shēngmǔ 声母 dan yùnmǔ 韵母 

 a o e -i er ai ei ao ou an en ang eng ong 

b ba bo    bai bei bao  ban ben bang beng  

p pa po    pai pei pao pou pan pen pang peng  

m ma mo me   mai mei mao mou man men mang meng  

f fa fo     fei  fou fan fen fang feng  

d da  de   dai dei dao dou dan den dang deng dong 

t ta  te   tai  tao tou tan  tang teng tong 

n na  ne   nai nei nao nou nan nen nang neng nong 

l la  le   lai lei lao lou lan  lang leng long 

g ga  ge   gai gei gao gou gan gen gang geng gong 

k ka  ke   kai kei kao kou kan ken kang keng kong 

h ha  he   hai hei hao hou han hen hang heng hong 

j               

q               

x               

zh zha  zhe zhi  zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong 

ch cha  che chi  chai  chao chou chan chen chang cheng chong 

sh sha  she shi  shai shei shao shou shan shen shang sheng  

r   re ri    rao rou ran ren rang reng rong 

z za  ze zi  zai zei zao zou zan zen zang zeng zong 

c ca  ce ci  cai  cao cou can cen cang ceng cong 

s sa  se si  sai  sao sou san sen sang seng song 
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 I ia ie iao iou ian in iang ing iong 

b Bi  bie biao  bian bin  bing  

p Pi  pie piao  pian pin  ping  

m mi  mie miao miu mian min  ming  

f           

d Di  die diao diu dian   ding  

t Ti  tie tiao  tian   ting  

n Ni  nie niao niu nian nin niang ning  

l Li lia lie liao liu lian lin liang ling  

g           

k           

h           

j Ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong 

q Qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong 

x Xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong 

zh           

ch           

sh           

r           

z           

c           

s           

 Yi ya ye yao you yan yin yang ying yong 
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 u ua uo uai uei uan uen uang ueng ü üe üan ün 

b bu             

p pu             

m mu             

f fu             

d du  duo  dui duan dun       

t tu  tuo  tui tuan tun       

n nu  nuo   nuan    n ü n üe   

l lu  luo   luan    l ü l üe   

g gu gua guo guai gui guan gun guang      

k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang      

h hu hua huo huai hui huan hun huang      

j          ju jue juan jun 

q          qu que quan qun 

x          xu xue xuan xun 

zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang      

ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang      

sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang      

r ru rua ruo  rui ruan run       

z zu  zuo  zui zuan zun       

c cu  cuo  cui cuan cun       

s su  suo  sui suan sun       

 wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun 

 

 

Kemudian materi shēngdiào 声调 ada nada 1 (―), nada 2 (ˊ), nada 3 (ˇ), nada 

4 (ˋ), dan nada ringan. Lalu pada setiap dialog dan contoh kalimat diberi Pinyin 

dan arti supaya siswa lebih mudah dalam mempelajari modul karena siswa kelas 

VII merupakan pembelajar pemula. Kemudian dalam tata bahasa sebaiknya 

diberikan penjelasan yang lebih rinci dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. Selain itu modul sebaiknya menggunakan istilah yang konsisten, 

misalnya jika menggunakan istilah ―Predikat‖ maka untuk penjelasan selanjutnya 

juga menggunakan istilah predikat tidak ―verb‖, lalu sebaiknya juga dicantumkan 
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istilah-istilah tata bahasa dalam Bahasa Mandarin supaya siswa juga mengenal 

istilah dalam Bahasa Mandarin. Selanjutnya untuk materi menulis Hanzi, 

ditambahkan juga materi bǐhuà dan bǐshùn supaya siswa juga mengenal komposisi 

karakter Han. Kemudian saran bagi: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat mencari referensi tentang materi yang sama dari sumber 

yang lain, atau bertanya langsung kepada guru tentang materi yang tidak 

dipahami. 

2. Bagi Guru 

Guru sebaiknya memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang materi tata 

bahasa pada modul supaya peserta didik memperoleh informasi mendalam 

mengenai materi Bahasa Mandarin di dalam modul. 

3. Bagi Penerbit 

Penerbit sebaiknya meninjau kembali isi materi pada modul Bahasa Mandarin 

untuk SMP Kristen YSKI Semarang khususnya kelas VII semester I, dan 

melakukan perbaikan untuk menyempurnakan modul sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan ajar yang baik, dengan memperhatikan indikator 

penulisan modul. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang cara menulis modul 

yang sesuai dengan rambu-rambu BSNP supaya dapat menjadi referensi 

bahan ajar yang baik dalam bentuk modul. 
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Lampiran 2 

No. ......... 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP Kristen YSKI  

Mata Pelajaran : Pendidikan Bahasa Mandarin 

Kelas / Semester : VII / 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 

 

 I.    Standar Kompetensi 

 Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang Identitas Diri. 

 

II.  Kompetensi Dasar 

Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat  sederhana sesuai 

konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata,frasa dengan 

Hanzi, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 

 

III.  Indikator 

1. Menguasai kosakata baru. 

2. Memahami tata bahasa kalimat positif dan negatif dalam Bahasa 

Mandarin. 

3. Menerjemahkan kalimat sederhana dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Mandarin ataupun sebaliknya. 

 

IV. Tujuan pembelajaran : 

1. Siswa dapat menambah perbendaharaan kosakata Bahasa Mandarin. 

2. Siswa dapat memahami tata bahasa kalimat positif dan negatif. 



 

 

 
 

3. Siswa dapat menerjemahkan kalimat sederhana dari Bahasa Indonesia 

ke Bahasa Mandarin. 

V. Bahan/Materi Pembelajaran 

 Kosakata : 

早 : selamat pagi 太太    : nyonya, istri 

赵 : Zhao (marga) 天气    : cuaca 

小姐 : nona 热        : panas 

张 : Zhang (marga) 去        : pergi 

好久不见: lama tidak bertemu 上课    : ke sekolah, pelajaran dimulai 

啊 : a (partikel) 你们    : kalian 

很 : sangat 忙        : sibuk 

谢谢 : terima kasih 太        : terlalu 

也 : juga 再见    : sampai jumpa 

这 : ini 冷        : dingin 

 

 Dialog 1 

赵小姐 ：张先生，您早。 

张先生 ：早，赵小姐，好久不见。你好啊？ 

赵小姐 ：很好，谢谢。您好吗？ 

张先生 ：我也很好。这是我太太。琳达(linda)* 

  这是赵小姐。 

赵小姐 ：张太太，您好。 

张太太 ：您好，赵小姐。 

 

 Dialog 2 

李爱美 ：珍妮，你好啊！ 

王珍妮 ：你好，爱美。 

李爱美 ：天气好热啊！你去上课吗？ 



 

 

 
 

王珍妮 ：是啊！ 

李爱美 ：你很忙吗？ 

王珍妮 ：很忙，你忙不忙？ 

李爱美 ：我不太忙。 

王珍妮 ：再见！ 

李爱美 ：再见！ 

    

 Tata Bahasa : 

I. S + (neg-) + P 

Ex : 我忙。 

       我不忙。 

II. S + (neg-) + Ket. + P 

Ex : 您很忙。 

       张先生不太忙。 

 

VI. Metode Pembelajaran 

 Metode : Ceramah 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2015 (Pertemuan ke 5) 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Sarana yang 

diperlukan 

PENDAHU

-LUAN 
Tumbuhkan 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu. 

 Guru mengucapkan salam 

dan menanyakan kabar 

siswa. 

 Guru mengajak siswa 

mereview materi 

sebelumnya (membaca 

kosakata dan dialog bab I) 

 Guru memberitahu siswa 

10 mnt 

Buku catatan 

dan modul 

Bahasa 

Mandarin 



 

 

 
 

apa yang akan dipelajari 

hari itu. 

 

ISI 

Eksplorasi 

(Alami) 

 Masuk bab baru, guru 

mengenalkan kosakata baru 

kepada siswa. Kemudian 

guru mengajak siswa untuk 

membaca kosakata baru 

bersama-sama. 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengartikan kosakata 

bersama-sama. 

 Guru menuliskan pinyin 

dialog 1 dan 2 di papan 

tulis, siswa menyalin. 

 Guru mengajak siswa untuk 

membaca dan mengartikan 

dialog 1 dan 2 bersama-

sama. 

 Guru memberi pertanyaan 

kepada siswa seputar dialog 

1 dan 2. 

 Guru menjelaskan tata 

bahasa yang dipelajari di 

bab 2, tentang pola 

S + (Ket.) + P dan S + neg- 

+ (Ket.) + P, misalnya: 

我好 / 我很好。 

天气热 / 天气很热。 

妈妈高兴 / 妈妈很高兴。 

我不好。 

天气不热 。 

妈妈不高兴。 

 

70 mnt 

Buku catatan, 

modul Bahasa 

Mandarin, papan 

tulis 

Elaborasi 

(Namai) 

 Siswa diminta 

menerjemahkan kalimat 

Bahasa Indonesia yang 

diberikan guru ke dalam 

Bahasa Mandarin sesuai 



 

 

 
 

dengan pola kalimat S + 

(Ket.) + P dan S + neg- + 

(Ket.) + P secara lisan. 

 Guru memberikan latihan 

soal. 

 

Konfirmasi 

(Demonstra

sikan) 

 Guru mengajak siswa 

membahas latihan soal yang 

telah dikerjakan siswa. 

Siswa yang ditunjuk 

diminta untuk maju ke 

depan dan menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

 Guru mengajak siswa 

membaca bersama-sama 

latihan soal yang ada di 

papan tulis. 

 

PENUTUP  

 Guru membantu siswa 

menyimpulkan apa yang 

mereka pelajari pada 

pertemuan kali ini. 

 Guru memberikan PR untuk 

dibahas pada pertemuan 

berikutnya. 

 Salam penutup. 

10 mnt 

Papan tulis 

 

VIII. Sumber  Belajar 

Modul Bahasa Mandarin Rumah Bahasa Universal Kelas VII SMP Kristen 

YSKI Semarang Semester 1 

 

IX. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

2. Aspek penilaian : Kognitif, afektif dan psikomotor 

3. Jenis penilaian : Penilaian hasil dan penilaian proses 

4. Bentuk penilaian : Soal isian dan lembar pengamatan 

5. Prosedur penilaian : 



 

 

 
 

No. Aspek yang dinilai Teknik penilaian Waktu penilaian 

1. Sikap siswa Pengamatan 
Selama proses 

pembelajaran 

2. Pengetahuan Tes tertulis Akhir pembelajaran 

 

X. Program Remidiasi  

 Peserta didik yang mengikuti program remidiasi mendapat nilai maksimal 

sesuai KKM. 

 

 

 

Semarang,  Oktober 2015 

Guru Pamong    

    

 

 

       Dra. Liliany Pitarto, M.Pd 
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