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ABSTRAK 

Sari, Rani Oktaviani. 2017. “Efektivitas Permainan Bingo Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Hanzi Pinyin Bahasa 

Mandarin Kelas V Pada Materi Chunjie He Xinnian SD Islam Program Khusus 

Muhammadiyah Delanggu Klaten. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing.  

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Tri Eko 

Agustiningrum, S.Pd., M.Pd, II: Anggraeni, S.T., MTCSOL 

Bagi siswa sekolah dasar , bahasa Mandarin  sangat sulit karena kurangnya  

penguasaan kosakata yang dimiliki siswa dan pembelajaran di sekolah yang masih 

menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu diperlukan media 

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan yaitu dengan menggunakan 

permainan Bingo. Bingo adalah permainan yang menggunakan kartu bingo 

sebagai medianya, dimana kartu tersebut berisi kotak-kotak berjumlah sembilan 

atau lebih dengan jumlah kotak horisontal dan vertikal masing-masing sama.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan permainan 

Bingo dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SD IPK Muhammadiyah 

Delanggu, 2) Untuk mengetahui efektivitas permainan bingo sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Mandarin siswa.  

 

Penelitian ini adalah pre-experimental design dengan one-group pretest-
postestdesign. Populasi adalah seluruh siswa kelas V. Pemilihan sampel 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Validitas yang digunakan adalah 

validitas isi dan untuk mengetahui reliabilitasnya menggunakan KR 20. Metode 

yang digunakan adalah metode tes dan dokumentasi. Analisis data perhitungan 

t.test.  

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan t.test diperoleh thitung 

sebesar 10,399 menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai 

ttabel (db=21) dengan taraf signifikan 5% adalah 1,721. Oleh karena thitung> ttabel 

yaitu 10,339 > 1,721 , maka Ho ditolak, Ha diterima dengan kesimpulan bahwa 

permainan Bingo dinyatakan efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin kelas V pada 

materi chunjie he xinnian SD IPK Muhammadiyah Delanggu Klaten. Berdasarkan 

kesimpulan diatas, permainan Bingo ini efektif dijadikan alternatif sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Mandarin 

sehingga penulis memberikan saran kepada guru agar lebih sering menggunakan 

permainan Bingo dalam proses mengajar untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata. 

 

 

Kata Kunci : Permainan Bingo, kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan 

dari pembicara kepada pendengar. Bahasa sangat berperan penting dalam 

kelangsungan hidup manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting 

dan efektif untuk menyampaikan ide,pesan,maksud,perasaan dan pendapat kepada 

orang lain. Siahaan(2008:1) menyatakan “Language is a unique human 

inheritance that plays very important role n human’s life such as in 

thinking ,communicating ideas, and negotiating with the others.” 

Pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia saat ini sudah berkembang 

pesat. Meskipun sudah banyak penghapusan mata pelajaran muatan lokal salah 

satunya bahasa Mandarin, namun masih banyak sekolah yang menggunakan 

bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran wajib. Tidak hanya di SMP/SMA/SMK, 

bahasa Mandarin bahkan sudah diajarkan di sekolah tingkat mendasar seperti TK 

dan SD. Pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia belum memiliki kurikulum 

yang jelas sehingga masih banyak guru yang resah mengenai penggunaan modul 

atau bahan ajar yang tepat untuk digunakan sebagai acuan dalam mengajar. 

Beberapa guru pengajar bahasa Mandarin memilih menggunakan buku 

buatan dari China yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan yang lainnya 

menggunakan buku yang diterbitkan dan ditulis oleh tim bahasa Asing di 

Indonesia seperti yang digunakan oleh sekolah dasar Muhammadiyah Delanggu. 
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Pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia di tingkat dasar maupun yang 

menengah tidak sama. Setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda untuk 

pembelajaran bahasa Asing sehingga kebutuhan sekolahpun juga berbeda-beda. 

Ada sekolah yang mewajibkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran yang 

setara dengan pelajaran lainnya, sehingga mulai diajarkan pada siswa dari tingkat 

dasar TK (Taman Kanak-kanak) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Ada 

sekolah SD, SMP, SMA/ SMK yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai 

muatan lokal, dan beberapa lain yang tidak, sehingga karakteristik bahasa 

Mandarin setiap sekolah berbeda-beda. Untuk sekolah dasar yang mewajibkan 

bahasa Mandarin sebagai pelajaran sekolah, pada umumnya diajarkan materi yang 

paling dasar seperti berhitung, perkenalan diri dan dilanjutkan ke materi seperti 

“sekolahmu dimana(ni xuexiao zai nar?)”, halo apa kabar “wei, ni hao”. Di SD, 

pengajaran tentang grammar hanya pada dasar-dasar membuat kalimat (S K P 

O/Subjek, Keterangan Waktu/Tempat, Predikat dan Objek). Pengajaran bahasa 

Mandarin di sekolah dasar difokuskan dalam memahami kosakata.Materi dari 

kelas satu hingga enam SD terus berlanjut. Sistem pembelajaran bahasa Mandarin 

tidak memakai tema akan tetapi langsung dalam bentuk materi tiap bab-nya. 

Di Sekolah Dasar IPK Muhammadiyah Delanggu, sistem 

pembelajarannya menggunakan buku “ / hànyǔ” yang diterbitkan oleh 

Yudhistira. Di kelas lima, materi pelajarannya dibagi menjadi 12 bab, diantaranya 

adalah : wǒ de fángjiān (kamar saya), zhōngguó rén chīfàn de xíguàn (kebiasaan 

makan orang cina), dǎ zhāohu (bertegur sapa), zuò huǒchē (naik kereta api), xīn 

zìxíngchē (sepeda baru), wǒmen xǐhuan  yīnyuè (kami suka musik), qù hǎibiān 
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wán (bermain di pantai), hé chá (minum teh), wǒ de xìngfú (kebahagiaanku), 

chūnjié hè xīnnián (perayaan tahun baru imlek), tuánjié jiùshì lìliang (bersatu 

adalah kekuatan), wūguī hé tù sài pǎo (kura-kura dan kelinci berlomba lari). 

Pengelompokkan kosakata disesuaikan dengan materi. Misalnya materi wǒ de 

fángjiān (kamar saya), kosakata yang digunakan diantaranya chuáng (ranjang)

 diànnǎo (komputer) chuāng (jendela) yīchú (lemari meja)

shūzhuō (meja tulis) yǐzi (kursi)  

Setiap sekolah memiliki standar ketuntasan minimal untuk setiap mata 

pelajarannya. Untuk mata pelajaran bahasa Mandarin di SD IPK Muh. Delanggu 

dari kelas tiga sampai kelas enam memiliki KKM yang sama yaitu 70. 

Pembelajaran kosakata di SD tersebut masih perlu ditingkatkan, karena meskipun 

KKM 70 ternyata masih banyak anak-anak yang mengikuti remidi ulangan bahasa 

Mandarin. Meskipun begitu, anak-anak yang telah mengikuti remidi belum tentu 

bisa dikatakan menguasai kosakata dengan baik. Selain itu, para siswa hanya 

terfokus pada pinyin-nya saja. Sedangkan untuk penguasaan hanzinya masih 

kurang. Menurut guru bahasa Mandarin SD IPK Muhammadiyah Delanggu, siswa 

siswi masih merasa kesulitan dalam menghafal hanzi dengan pinyinnya. 

Di usia rentang 7-12 tahun merupakan usia yang emas bagi anak untuk 

memperoleh bahasa Asing seperti yang dikatakan oleh Santrock bahwa anak lebih 

cepat belajar bahasa asing dari pada orang dewasa (Santrock2007:313). Dari 

pernyataan tersebut, perlu kita garis bawahi bahwa pembelajaran yang dimulai di 

usia anak-anak akan lebih tepat karena otak anak yang masih fresh jika 

dibandingkan dengan otak orang remaja maupun dewasa sehingga lebih mudah 
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menerima pembelajaran bahasa Mandarin. Pemberian motivasi pembelajaran 

bahasa Mandarin lebih dini akan berpengaruh untuk masa selanjutnya. Apabila 

sejak SD sudah tertanamkan motivasi belajar bahasa Mandarin, di usia 

selanjutnya siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Mandarin ke 

tingkat selanjutnya. 

Hal yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa Mandarin yaitu 

kosakata.Penguasaan kosakata akan mempengaruhi cara berpikir dan kreativitas 

siswa dalam proses pembelajaran bahasa sehingga penguasaan kosakata dapat 

menentukan kualitas seseorang siswa dalam berbahasa (Kasno 2014:1). 

Penguasaan kosakata sangat penting dalam berbahasa, semakin kaya kosakata 

yang dimiliki oleh seseorang semakin besar pula keterampilan seseorang dalam 

berbahasa (Tarigan1997:2). Untuk itu, kita sadari bahwa penguasaan kosakata 

terutama pada anak usia sekolah dasar sangatlah penting. Penguasaan kosakata 

yang baik sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik 

lisan maupun tulisan.Untuk mempelajari kosakata bahasa Mandarin ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan antara lain huruf Mandarin ( hanzi ), pinyin, nada, 

vokal, konsonan dan arti. Untuk menguasainya tidaklah mudah bagi siswa 

terutama anak-anak Sekolah Dasar karena menurut mereka mempelajari bahasa 

Asing (bahasa selain bahasa Indonesia) adalah hal baru sehingga diperlukan 

adanya kreatifitas oleh guru dalam menyampaikan materi melalui metode atau 

media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan agar anak dapat termotivasi 

belajar bahasa Mandarin. 



5 
 

 

Namun pada kenyataannya di lapangan, banyak guru yang mengajar 

dengan menggunakan metode yang konvensional dan kurang kreatif. Berdasarkan 

observasi dan wawancara, metode yang digunakan oleh guru bahasa Mandarin di 

SD Islam Program Khusus Muhammadiyah Delanggu Klatenadalah metode yang 

masih konvensional dan dikategorikan dalam metode ceramah yaitu guru 

menyampaikan materi tanpa menggunakan media yang kreatif dan menyenangkan. 

Metode seperti ini memiliki banyak kerugian diantaranya siswa menjadi pasif dan 

jika sering digunakan akan menimbulkan kebosanan. Hal inilah yang berdampak 

kurang baik dalam diri masing-masing siswa karena siswa tidak terpancing aktif 

dalam proses pembelajaran. Selain itu para siswa merasa kesulitan dalam 

menguasai kosakata bahasa Mandarin terutama dalam hal mengingat dan 

menghafal. 

Untuk membentuk siswa aktif dan termotivasi belajar bahasa Mandarin 

diperlukannyastrategi yang baik dalam memilih media pembelajaran.Menurut 

Miarso (2004:26),media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.  Media 

Pembelajaran memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh  Kempt & Dayton 

(1998:13) salah satunya yaitu memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan 

dengan teknik drama atau hiburan.  

Menurut Mayesty (dalam Sujiono 2013:145), bermain merupakan kegiatan 

yang dilakukan anak-anak sepanjang hari karena bagi anak, bermain adalah hidup 
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dan hidup adalah permainan. Menurut Dockett and Fleer(dalam Sujiono 

2013:146), bermain bagi anak-anak merupakan sarana sosialisasi. 

Menurut Hidayat dan Tatang (dalam Asrori 2008:3) ada beberapa pikiran 

yang mendasari perlunya penggunaan permainan dalam proses belajar mengajar, 

antara lain: a) permainan mampu menghilangkan kebosanan, b) permainan 

memberikan tantangan untuk memecahkan masalah dalam suasana gembira, c) 

permainan menimbulkan semangat kerja sama, sekaligus persaingan yang sehat, d) 

permainan membantu siswa yang lamban dan kurang motivasi, e) permainan 

mendorong guru untuk selalu kreatif.  

Media Permainan banyak jenisnya salah satunya permainan bingo. 

Permainan bingo dikembangkan dari judi lotto, dimana para pemain' diberikan 

kartu angka untuk dicocokkan dengan angka yang dipilih secara acak oleh petugas. 

Kata “bingo” pertama digunakan oleh Edwin S.Lowe, salesman mainan anak-

anak New York karena kesalahannya menangkap teriakan-teriakan dalam 

permainan tersebut. Sebenarnya kata yang diteriakkan adalah “beano” (dari kata 

bean) ketika seseorang memenangkan permainan (Bellis,n.d.). Dalam 

perkembangannya, Bingo didefinisikan sebagai “a game in which players mark 

off numbers on card as the numbers are drawn randomly by a caller, the winner 

being the first person to mark off all their numbers” (Hornby 2010:53) dan Bingo 

merupakan teriakan spontanitas sebagai tanda kegembiraan dan kemenangan oleh 

para pemain. 

Permainan Bingo banyak dikembangkan sebagai permainan dalam bidang 

pendidikan untuk berbagai bidang dengan berbagai variasi pengembangan. Dalam 

aplikasinya, permainan bingo yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa 
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Mandarin bisa mencakup semua keterampilan berbahasa secara terintregasi 

(tīnglì/ listening, kǒuyǔ/ speaking, yuèdú/ reading danxiězuò/ writing). Permainan 

ini juga mampu menanamkan kerjasama (saling membantu), kompetisi, keaktifan, 

keberanian, kerja keras. 

Permainan Bingo,menurut Buttner (2013:134), yang dapat dimodifikasi 

dengan menggunakan gambar, huruf, atau warna. Prinsip permainan Bingo 

tersebut mendasar dan sangat mudah untuk dilakukan.  

Permainan Bingo merupakan permainan yang menggunakan kertas 

persegi berisi tabel kosong dibuat kotak-kotak didalamnya. Kotak-kotak kosong 

tersebut akan dituliskan hanzi/pinyin secara acak sesuai kosakata yang ditulis guru 

di papa tulis kemudian guru akan membacakan kosakata, siswa memberi tanda 

silang hingga tanda silang-silang tersebut membentuk vertikal/horisontal maupun 

miring kemudian siswa berteriak mengucapkan Bingo! Setelah itu guru dapat 

mengoreksi apakah jawaban yang disilang-silang tersebut benar sesuai yang 

diharapkan atau tidak kemudian jika benar diberi poin atau hadiah. 

Kelebihan permainan bingo dalam bahasa Mandarin adalah siswa dapat 

memperkaya kosakata, siswa dapat meningkatkan kemampuan mengingat hanzi 

dan pinyin dengan berlatih membaca hanzi, pinyin dan memahami arti melalui 

permainan Bingo. Selain itu, dapat meningkatkan antusias dan keaktifan siswa 

dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi 

siswa. 

Untuk mengevaluasi hasil belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran permainan bingo, peneliti menggunakan instrumen berupa soal tes. 
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Contoh soal instrumennya, siswa diminta memilih jawaban yang tepat dengan 

jawaban yang tersedia dalam bentuk pilihan ganda. Untuk mengetahui penguasaan 

hanzi dan pinyin, soal yang ditanyakan cara baca hanzi yang tertulis, memilih 

hanzi dengan soal pinyin dan tertulis arti dalam bahasa Indonesia, siswa diminta 

menentukan hanzi dan pinyin yang tepat. Misalnya “ ” apa pinyinnya, 

“xīnyīfu” bagaimana penulisan dalam huruf china/ hanzinya, dan “banyak” 

apakah hanzi dan pinyinnya. 

Untuk mengetahui efektivitasnya permainan bingo di SD Islam Program 

Khusus Muhammadiyah Delanggu Klaten, maka penulis menulis judul skripsi 

yaitu Efektivitas Permainan Bingo Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Hanzi Pinyin Bahasa Mandarin Kelas V 

Pada Materi Chunjie He Xinnian di SD Islam Program Khusus Muhammadiyah 

Delanggu Klaten. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis ingin meneliti Sekolah Dasar mengenai penguasaan kosakata hanzi pinyin 

bahasa Mandarin melalui permainan Bingo. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti diantaranya : 
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1. Penelitian ini hanya akan membahas tentang Efektivitas Permainan Bingo Sebagai 

Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan PenguasaanKosakata Hanzi Pinyin 

Bahasa Mandarin Pada Materi Chunjie He Xinnian 

2. Penelitian ini dilakukan di SD Islam Program Khusus Muhammadiyah Delanggu 

Klaten Kelas V. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan permainan Bingo dalam pembelajaran bahasa 

Mandarin di SD IPK Muhammadiyah Delanggu ? 

2. Apakah penggunaan media permainan Bingo efektif digunakan untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin 

siswa kelas V pada materi Chunjie He Xinnian SD Islam Program 

Khusus Muhammadiyah Delanggu Klaten?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan permainan 

Bingo dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SD IPK Muhammadiyah 

Delanggu, 2) Untuk mengetahui efektivitas permainan bingo sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Mandarin siswa 

kelas V Pada Materi Chunjie He Xinnian SD Islam Program Khusus 

Muhammadiyah Delanggu Klaten. 

 



10 
 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diantaranya : 1) penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa maupun pembaca 

lainnya, 2) dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut seperti lebih 

menekankan pada keterampilan membaca, menulis maupun berbicara. 

2. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa: a) memudahkan siswa dalam mengingat Hanzi dan Pinyin 

Kosakata Bahasa Mandarin, b) meningkatkan kemampuan dalam menguasai 

kosakata bahasa Mandarin, c) meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa dalam 

belajar Bahasa Mandarin. 2) manfaat bagi guru: 1) sebagai alternatif dalam 

pembelajaran Bahasa Mandarin. 

 

1.7 Sistematika Skripsi 

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab. Berikut ini adalah 

gambaran sistematika skripsi yang akan disusun oleh penulis. 

1. Bagian Awal Skripsi : Halaman Judul,pernyataan keaslian skripsi,abstrak,halaman 

pengesahan,halaman motto dan persembahan,kata pengantar,daftar isi,daftar 

label,daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi,berisi lima bab yaitu : 

a. Bab 1 Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalaahan, identifikasi masalah, 

rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 



11 
 

 

b. Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

c. Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

prosedur penelitian yang meliputi populasi dan sampel,variabel penelitian,teknik 

pengumpulan data,instrumen penelitian,serta metode analisi data. 

d. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

e. Bab 5 Penutup 

Berisi Simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran,daftar pustaka berisi tentang daftar 

buku yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian,lampiran berisi 

kelengkapan skripsi dan perhitungan analisi data. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian relevan pada kajian 

pustaka, landasan teori dan hipotesis. Landasan teori memuat tentang kosakata 

bahasa Mandarin, media pembelajaran, permainan dalam pembelajaran bahasa, 

permainan Bingo dan materi chunjie he xinnian. 

2.1 Kajian Pustaka 

Sebelumnya telah banyak dilaksanakannya penelitian tentang media 

pembelajaran yang menggunakan permainan. Penelitian yang relevan berkaitan 

dengan media pembelajaran permainan Bingo diantaranya oleh Kharisma Sari 

mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dengan penelitian skripsi berjudul 

“Efektivitas Penggunaan Media Bingo Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Menyimak Bahasa Prancis Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Yogyakarta”. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 6 Yogyakarta. Teknik 

untuk menentukan sampel adalah simple random sampling dan diperoleh kelas XI 

IPA 5 (32 siswa) sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 1 (29 siswa) sebagai 

kelas kontrol. Validitas yang digunakan adalah validitas isi dan validitas konstruk 

dan reliabilitas yang digunakan adalah Alpha Cronbach. Teknik analisis data 

meggunakan uji-t. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 7,112 

dengan db = 59 dan t-tabel sebesar 1,671 dengan taraf signifikansi 5% yang 

artinya terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang 
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diajar menggunakan media Bingo dan siswa yang diajar tanpa menggunakan 

media Bingo. Dari hasil mean posttest kelas eksperimen yaitu 80,8 dengan 

peningkatan skor sebesar 16,3 lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 65,7 

dengan peningkatan skor sebesar 3,8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media Bingo dalam pembelajaran Bahasa Prancis lebih efektif 

daripada tidak menggunakan media Bingo. 

Penelitian yangkedua oleh Haris Susilo Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan judul “Efektifitas Permainan Belajar Bingo Dalam 

Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 

Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas III SD Negeri 02 Ganten 

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.  

Data penelitian yaitu tingkat penguasaan kosa kata siswa. Sumber data 

yaitu guru, siswa, lingkungan belajar, daftar nilai. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan pendekatan proses dengan metode observasi partisipatif, 

wawancara, tes dan dokumentasi.Instrumen yang digunakan dalam mengadakan 

evaluasi penelitian yaitu berupa lembar pengamatan, tes, kartu kata, serta daftar 

nilai kelas III SD N 02 Ganten. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 

analisis kritis dan analisis komparatif.  

Hasil penelitian ini, data awal nilai siswa yang mencapai ketuntasan 

minimal 73 adalah 31,6%, pada siklus I pada nilai ulangan harian meningkat 

menjadi 63,2%, pada siklus kedua penguasaan kosa kata menjadi 94,7%. Pada 

siklus II mencapai indicator keberhasilan penelitian yaitu 80% siswa mencapai 
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nilai di atas nilai KKM. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa permainan belajar bingo dapat meningkatkan penguasaan kosa kata siswa 

kelas III SD N 02 Ganten tahun pelajaran 2012/2013. 

Penelitian yang ketiga oleh Nur Alipah pada tahun 2013 dengan 

judul“Efektivitas Teknik Permainan Bingo untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Jepang Tingkat Dasar”. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. Populasinyaadalah seluruh siswa kelas X SMA Percontohan UPI 

Bandung tahun ajaran2011/2012. Pengambilan sampel digunakan menggunakan 

teknik randomsampling. Kemudian diperoleh subyek penelitian yaitu kelas XD. 

Hasil daripenelitian ini, siswa kelas XD setelah mendapat perlakuan (treatment) 

diketahui nilai rata-rata siswa semakin meningkat, yaitu 52,8 menjadi 76,8.Setelah 

diolah dengan rumus statistik, diketahui nilai t-hitung > t-tabel yaitu8,05>2,09 

untuk 5% dan 8,05>2,86 untuk 1%. Pemerolehan tersebutmenunjukkan bahwa 

pembelajaran vocabulary pada siswa kelas XD SMApercontohan UPI Bandung 

dapat meningkat dengan menggunakan teknikpermainan bingo. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian skripsi yang 

dilakukan oleh Kharisma Sari dengan judul “Efektivitas Penggunaan Media Bingo 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Bahasa Prancis Pada Siswa Kelas 

XI SMA Negeri 6 Yogyakarta” memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini. 

Beberapa persamaan yang dapat ditemui diantaranya: 1) sama-sama menggunakan 

desain penelitian eksperimen, 2) sama-sama menggunakan media permainan 

Bingo, 3) kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang keefektifan media, 4) 
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teknik analisis data menggunakan uji t.test. Sedangkan perbedaan untuk penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian oleh Kharisma Sari diantaranya: 1) 

meskipun sama-sama menggunakan desain eksperimen, namun untuk desain yang 

digunakan oleh Kharisma Sari tergolong Pretest-Postest Control Group Design, 

sedangkan penulis menggunakan one group pre-test post-test design, 2) subyek 

penelitian adalah siswa sekolah menengah atas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan subyek siswa sekolah dasar, 3) obyek penelitian mata pelajaran 

bahasa Prancis, sedangkan penulis menggunakan obyek mata pelajaran bahasa 

Mandarin, 4) uji coba instrumen yang digunakan adalah dengan uji validitas isi 

dan konstruk, sedangkan penulis menggunakan uji coba validitas isi saja, 5) 

teknik menentukan sampel dengan simple random sampling, sedangkan penulis 

menggunakan teknik purposive samplingyaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, 6) teknik menghitung uji reliabilitas yaitu 

dengan menggunakan alpha cronbach, sedangkan penulis menggunakan 

perhitungan KR-20. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Haris Susilo Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Efektifitas Permainan Belajar Bingo 

Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 02 Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Persamaan yang dapat ditemui diantaranya: 1) sama-sama 

menggunakan media permainan Bingo, 2) sama-sama meneliti tentang keefektifan 

media pembelajaran. Sedangkan perbedaan diantara penelitian yang dilakukan 

oleh Haris Susilo dengan penulis adalah: 1) menggunakan desain PTK(penelitian 
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tindakan kelas), sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan desain 

penelitian eksperimen yaitu pre-experimental design (nondesign) dengan one 

group pre-test post-test design, 2) subyek penelitian adalah guru dan siswa 

sekolah dasar, sedangkan penulis hanya menggunakan siswa sebagai subyek 

penelitian, 3) obyek penelitian adalah bahasa Indonesia, sedangkan penulis 

menggunakan bahasa Mandarin, 4) teknik analisis data menggunakan analisis 

krisis dan komparatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis 

adalah uji t.test. 

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian oleh Nur Alipah pada tahun 2013 

dengan judul “Efektivitas Teknik Permainan Bingo untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang Tingkat Dasar”. Persamaan dengan 

penelitian tersebut adalah: 1) sama-sama menggunakan media permainan Bingo, 2) 

penelitian tentang keefektifan media. Sedangkan perbedaan yang ditemui adalah: 

1) desain PTK (penelitian tindakan kelas),sedangkan desain penelitian yang 

dilakukan penulis adalah eksperimen yaitu pre-experimental design (nondesign) 

dengan one group pre-test post-test design, 2) subyek penelitian siswa sekolah 

menengah atas, sedangkan penulis menggunakan subyek penelitian siswa sekolah 

dasar, 3) obyek penelitiannya adalah bahasa Jepang, sedangkan penulis 

menggunakan bahasa Mandarin sebagai obyek penelitian. 
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Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian 

NO Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Kharisma Sari (2014) 

Efektivitas Penggunaan Media 

Bingo Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak 

Bahasa Prancis Pada Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 6 

Yogyakarta 

1. Desain  : 

penelitian 

eksperimen 

2. Menggunakan 

media 

permainan 

Bingo 

3. Penelitian 

tentang 

keefektifan 

media 

4. Teknik analisis 

data 

menggunakan 

uji t.test 

1. Desain 

menggunakan 

Pretest-Postest 

Control Group 

Design 

2. Subyek  : 

siswa SMA 

3. Obyek   : mata 

pelajaran 

bahasa Prancis 

4. Uji validitas isi 

dan konstruk 

5. Teknik 

menentukan 

sampel   : 

simple random 

sampling 

6. Uji 

reliabilitas : 

alpha cronbach 

2 Haris Susilo (2013) 

Efektifitas Permainan Belajar 

Bingo Dalam Meningkatkan 

Penguasaan Kosa Kata Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri 

02 Ganten Kecamatan Kerjo 

1. Menggunakan 

media 

permainan 

Bingo 

2. Penelitian 

tentang 

keefektifan 

1. Desain PTK 

2. Subyek  : guru 

dan siswa SD 

3. Obyek    : 

bahasa 

Indonesia 

4. Teknik 
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Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

media 

 

analisis data  : 

analisis krisis 

dan 

komparatif 

3 Nur Alipah (2013) 

Efektivitas Teknik Permainan 

Bingo untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa 

Jepang Tingkat Dasar 

 

1. Menggunakan 

media 

permainan 

Bingo 

2. Penelitian 

tentang 

keefektifan 

media 

 

 

1. Desain PTK 

2. Subyek  : 

siswa SMA 

3. Obyek   : 

bahasa Jepang 

 

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Efektivitas 

Permainan Bingo Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Hanzi Pinyin Bahasa Mandarin di SD Islam Program 

Khusus Muhammadiyah Delanggu Klaten.” Sejauh pengamatan yang dilakukan 

penulis, belum ada yang meneliti tentang media pembelajaran dengan 

menggunakan permainan Bingo dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SD 

tersebut. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan 

penelitian-penelitian diatas baik dari segi subjek, objek penelitian, lokasi dan 

fokus penelitian. 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori berisi penjelasan tentang kosakata bahasa Mandarin yaitu 

hanzi dan pinyin, penguasaan kosakata, media pembelajaran, permainan dalam 

pembelajaran bahasa, permainan Bingo, dan materi tentang perayaan tahun baru 

imlek. 

2.2.1 Hanzi dan Pinyin  

Prilliandani (2015: 9), dalam mempelajari bahasa Mandarin terdapat 

komponen utama yang wajib diketahui yaitu hànzi ( ) dan pīnyīn ( ). 

Hànzi ( ) merupakan karakter tionghoa atau aksara Han/ huruf China dan 

hanyu pinyin ( ) atau yang sering disebut pīnyīn ( ) merupakan alat 

bantu baca dalam bentuk romanisasi. Hanyu pinyin/ pīnyīn ( ) memiliki 3 

komponen mendasaryaitu shēngmǔ ( ), yùnmǔ ( ) dan shēngdiào ( )  

1) Hanzi (Aksara Han/ Huruf China) 

Prilliandani (2015: 9) menjelaskan bahwa huruf Han atau Hànzi sering jg 

disebut dengan istilah karakter Mandarin. Ada dua jenis karakter Mandarin yang 

sampai saat ini masih digunakan yaitu karakter Mandarin tradisional dan karakter 

Mandarin yang telah disederhanakan. Dasar penulisan antara karakter Mandarin 

tradisional dan yang telah disederhanakan secara garis besar sama, bentuknya 

hampir serupa. Hanya saja hànzi yang disederhanakan tidak serumit hànzi 

tradisional. Berikut adalah dasar-dasar guratan dalam menulis hànzi. 
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Gambar 1. Dasar-dasarguratan menulis hànzi 

2) Initial-Final Combinations (Pinyin ) 

Samiun (2012: 8), Hanyu Pinyin ( ) atau yang sering disebut 

pīnyīn merupakan alat yang dipakai mentranskip huruf Mandarin yang 

diwujudkan dalam intonasi yang dinamakan yīnjié ( ). Contohnya huruf Han 

“ ”, bentuk silabel pīnyīn-nya “wǒ”. Pīnyīn merupakan gabungan dari konsonan 

dan vokal 

Contoh : 

a) “ “ dalam bentuk hanzi dan “ chī ” cara baca hànzi disamping (pīnyīn). 

Chī (gabungan dari konsonan ch + vokal i) 

b) “ “ aksara disamping dalam bentuk hànzi dan nǐmen adalah pinyinnya. 

Nimen (ni gabungan dari konsonan n + vokal i dan konsonan m + vokal en ). 

Berikut penjelasan untuk 3 komponen mendasar dalam mempelajari hanyu 

pinyin ( ) : 

1. Konsonan Awal / Initials (Shēngmǔ ) 
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Shengmu yang berarti konsonan awal pada ejaan pinyin itu terdiri dari 

konsonan tunggal dan konsonan ganda. Contoh konsonan tunggal yaitu b p m f d t 

n l g k h. Contoh konsonan ganda adalah  zhi chi shi. Shengmu terdiri dari 23 

huruf.Berikut adalah daftar shengmu : 

Tabel 2. Daftar shēngmǔ 

b p m f 

d t n l 

g k h  

j q x  

z c s  

zh ch sh r 

  y w 

 

2. Vokal majemuk / Finals (Yùnmǔ ) 

Jumlah huruf vokal dalam bahasa Mandarin ada sekitar 36 buah yang 

dibagi dalam 3 kategori yaitu : 

a. Vokal tunggal (dān yùnmǔ ): a o e i u ü 

b. Vokal ganda (fù yùnmǔ ) : ai ei ao ou ia ie iao iou ua uo uai uei ue 

c. Vokal nasal/ sengau (bíyīn yùnmǔ ) : an en ang eng ong ian in iang ing 

iaong uan uen uang ueng uan 

3. Tones (Shēngdiào )  
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Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 tone / nada yaitu nada 1/ yīnpíng  

( ˉ ), nada 2 yaángpíng ( ˊ ), nada 3/ shǎngshēng  ( ˇ ) dan nada 4/ 

qùshēng ( ˋ ) / ᾱ á ă à . Tone ini sangat penting, karena ada beberapa kata 

yang memiliki pinyin yang sama namun memiliki tone dan arti yang berbeda. 

Contoh : 

       

wā  wá   wă   wà 

(menggali) (bayi)  (kendil) (kaos kaki) 

2.2.1.1 Kosakata 

Kosakata ( ) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia /KBBI (2003: 

597) merupakan perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki 

suatu bahasa. Sedangkan menurut Soedjito (2009: 24), kosakata atau 

perbendaharaan kata diartikan sebagai :1) Semua kata yang terdapat dalam suatu 

bahasa; 2) Kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penulis; 3) 

Kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan 4) Daftar kata yang 

disusun seperti kamus serta penjelasan secara singkat dan praktis.  

Menurut Nurgiyantoro (2001:213), kosakata adalah kekayaan kata yang 

dimiliki oleh suatu bahasa. Sedang menurut Kridalaksana (1982:98), kosakata 

merupakan : 1) Komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna 

dan pemakaian kata dalam bahasa; 2) Kekayaan kata yang dimiliki seorang 

pembicara, penulis suatu bahasa; 3) Daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi 

dengan penjelasan yang singkat dan praktis.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa maupun semua kata-kata 

yang dimiliki oleh seserang yang memuat semua informasi tentang makna dan 

pemakaian kata dalam berbahasa.  

2.2.1.2 Penguasaan Kosakata 

1. Penguasaan Kosakata 

Menurut Purwo (dalam Yunisah, 2007:11), penguasaan kosakata 

merupakan ukuran pemahaman seseorang terhadap kosakata suatu bahasa dan 

kemampuannya menggunakan kosakata tersebut baik secara lisan maupun 

tertulis.Penguasaan kosakata sangat penting dalam berbahasa. Penguasaan 

kosakata akan mempengaruhi cara berpikir dan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa sehingga penguasaan kosakata dapat menentukan kualitas 

seorang siswa dalam berbahasa (Kasno, 2014:1).  Senada dengan itu Tarigan 

(1997:2) mengungkapkan kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung 

pada kuantitas kosakata yang dimilikinya, semakin kaya kosakata yang dimiliki 

oleh seseorang semakin besar pula keterampilan seseorang dalam berbahasa. 

Pendapat tersebut, tentunya dapat dipahami bahwa kualitas dan kuantitas 

kosakata atau pembendaharaan kata yang dimiliki siswa akan membantu siswa 

tersebut  dalam menyerap berbagai informasi yang disampaikan para pengajar 

atau informasi dari berbagai sumber belajar lainnya. Penguasaan kosakata yang 

baik sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik lisan 

maupuntulisan.Haris dan Nurgiyantoro (1995:209) mengemukakan bahwa 
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kemampuan penguasaan kosakata dibagi kedalam  dua kelompok yaitu 

penguasaan reseptif dan penguasaan produktif. 

a. Penguasaan reseptif, dapat diartikan sebagai penguasaan yang bersifat 

pasif, artinya pemahaman hanya terdapat dalam proses pemikiran. 

Kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif adalah menyimak dan membaca. 

Penguasaan ini juga disebut sebagai proses decoding. 

b. Penguasaan produktif, mencakup keterampilan berbicara , menulis atau 

disebut juga encoding, yaitu proses usaha mengkomunikasikan ide, pikiran, 

perasaan melalui bentuk-bentuk kebahasaan yang berarti penguasaan yang 

secara lisan atau berbicara. 

Tarigan (1997:3), penguasaan kosakata tidak hanya bersifat aktif dan pasif, 

namun juga secara kuantitatif dan kualitatif. Keterampilan berbahasa tergantung 

kuantitaif dan kualitatif kosakata yang dikuasai. Semakin baik kuantitatif dan 

kualitatif kosakata yang dikuasai, maka semakin besar pula keterampilan 

berbahasanya. Hal ini menegaskan bahwa kualitas penguasaan kosakata seseorang 

menjadi tolak ukur seseorang yang dipandang memiliki potensi aktif dalam 

berbahasa. 

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa penguasaan 

kosakata adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai perbendaharaan 

kata dengan cara produktif maupun reseptif. 

2. Manfaat Penguasaan Kosakata 

Dengan memiliki penguasaan kosakata yang baik diperoleh manfaat sebagai 

berikut: a) keterampilan berbahasa menjadi meningkat, b) dapat berkomunikasi 
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dengan baik, c) mengemukakan gagasan secara tepat dengan penempatan kata 

yang tepat pula, d) meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 

2.2.1.3 Tes Penguasaan Kosakata 

Menurut Nurgiyantoro (2010:338), tes kosakata adalah tes yang 

dimaksudkan mengukur kompetensi peserta didik terhadap kosakata dalam bahasa 

tertentu yang bersifat reseptif maupun produktif. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam tes kosakata diantaranya adalah : 1) pemilihan kosakata yang 

akan diteskan, 2) pemilihan bentuk dan cara pengetesan khususnya menyangkut 

penyusunan tes yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan aspek kognitif. Tingkatan 

aspek kognitif terdiri dari : 1) tingkat ingatan (C1), 2) tingkat pemahaman (C2), 3) 

tingkat penerapan (C3), dan 4) tingkat analisis (C4). Berikut penjelasan mengenai 

tingkatan-tingkatan aspek konitif tes kosakata : 

1) Tes kosakata tingkat ingatan (C1) 

Tes kosakata pada tingkat ini sekedar menuntut kemampuan siswa 

untuk mengingat makna, sinonim, atau antonimsebuah kata, definisi atau 

pengertian sebuah kata, istilah, atau ungkapan. Pengertian “sebuah kata” di 

sini dimaksudkan kata secara lepas, dalam arti tidak dikaitkan dengan konteks 

pemakaian. 

Tes kosakata dapat berupa pemberian definisi atau pengertian 

terhadap sebuah kata atau istilah. Teknik penyajian mungkin dengan 

penulisan sebuah kata yang diikuti beberapa buah definisi, atau sebuah 

definisi diikuti beberapa kata. 
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2) Tes kosakata tingkat pemahaman (C2) 

Pada tingkat pemahaman ini menuntut siswa untuk dapat 

memahami makna, maksud, pengertian, atau pengungkapan dengan cara 

lain kata-kata, istilah, atau ungkapan yang diujikan. Pelibatan kosakata 

dalam konteks memungkinkan kita untuk dapat menafsirkan makna kata 

secara lebih tepat. Sebab, makna sebuah kata dapat (dibantu) ditafsirkan 

berdasarkan makna keseluruhan konteks. 

Bentuk tes kosakata tingkat pemahaman dapat berupa latihan 

menerangkan kata-kata sendiri kata atau ungkapan yang ditentukan 

(biasanya digaris bawah atau disebut kembali), atau dapat berupa tes 

objektif pilihan ganda. 

3) Tes kosakata tingkat penerapan (C3) 

Tes kosakata ini menuntut siswa untuk dapat memilih dan 

menerapkan kata-kata, istilah, atau ungkapan tertentu dalam suatu wacana 

secara tepat, atau mempergunakan kata-kata tersebut untuk menghasilkan 

wacana. Untuk dapat memilih dan mempergunakan kata dalam suatu 

wacana atau untuk menghasilkan wacana secara tepat, siswa dituntut untuk 

telah memahami makna kata yang bersangkutan. 

Tes kosakata ini untuk menghasilkan wacana biasanya berupa 

tugas untuk menyusun kalimat dengan kata-kata dan pikiran sendiri 

berdasarkan kata, istilah, atau ungkapan yang disediakan. 
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4) Tes kosakata tingkat analisi (C4) 

Tes kosakata tingkat analisis, siswa dimana untuk melakukan 

kegiatan kognitif otak yang berupa analisis, baik hal itu berupa analisis 

terhadap kosakata yang diujikan maupun analisis terhadap wacana tempat 

kata tersebut (akan diterapkan). 

Bahan yang diteskan dapat berupa penggunaan kata secara cermat 

dalam suatu wacana . Dengan demikian, untuk menentukan ketepatan 

penggunaan kata itu diperlukan analisis makna wacana secara keseluruhan. 

 

2.2.2 Media Pembelajaran 

2.2.2.1 MediaPembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

darikata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar” (Sadiman dkk, 2009:6). Menurut Sadiman dkk (2009:7), Media adalah 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi, sedangkan Arsyad (2011:3) 

mengartikan media sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Dari pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk membantu proses penyaluran pesan dari pengirim 

kepada penerima 
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Aqib (2013:50), menjelaskan bahwa Media Pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang 

terjadinya proses belajar pada si pembelajar (siswa).Berikut adalah filosofi China 

mengenai media pembelajaran : 1) saya mendengar, saya dapat lupa, 2) saya 

melihat, saya akan ingat, 3) saya melakukan, saya lebih paham. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka media yang digunakan dengan cara 

“melakukan/mempraktekkan” pada poin 3 akan memberi dampak yang paling 

besar dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan media visual (penglihatan) 

maupun hanya mendengar (audio), sehingga dapat disimpulkan bahwa media 

adalah sarana/ alat yang digunakan dalan proses pembelajaran yang melibatkan 

guru dan siswa yang terdiri dari audio, visual dan audiovisual. Apabila ketiga 

point tersebut dilakukan secara bersama dalam nuansa permainan, efek yang 

ditimbulkan akan maksimal. Selain itu, media pembelajaran berbentuk permainan 

dapat membuat siswa lebih memahami materi termasuk kosakata yang dijelaskan 

oleh guru. 

2.2.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik yang di kutip Azhar Arsyad (2002:15) mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psokologis terhadap siswa.Sedangkan menurut Basuki Wibawa dan Farida Mukti 

(1992:13) mengemukakan bahwa media dapat digunakan dalam proses belajar 
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mengajar dengan dua arah cara, yaitu sebagai alat bantu mengajar dan sebagai 

media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. 

Levie & Lentz 1982 (dalam Azhar, 2013:20), media pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut : 

1. Fungsi atensi 

 Media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang 

ditampilkan dalam materi pelajaran. 

2. Fungsi afektif  

 Fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa/ mahasiswa 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Fungsi kognitif  

Media dapat mengungkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

4. Fungsi Kompensatoris 

Media Pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami 

teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 

5. Fungsi Psikomotoris 

Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa 

melakukan suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-

hafalan. 
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6. Fungsi Evaluasi 

Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam 

merespon pembelajaran. 

2.2.2.3 Manfaat Umum Media Pembelajaran (Aqib, 2013: 51) : 

Manfaat media pembelajaran menurut Aqib, (2013:51), diantaranya 

adalah :1) menyeragamkan penyampaian materi, 2)pembelajaran lebih jelas dan 

menarik, 3) proses pembelajaran lebih interaksi, 4) efisiensi waktu dan tenaga, 5) 

meningkatkan kualitas hasil belajar, 6) belajar dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja 7) menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi 

belajar, 8) meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa manfaat media yang sesuai 

dengan permainan Bingo diantaranya adalah pembelajaran lebih jelas dan menarik, 

proses pembelajaran lebih interaksi, meningkatkan kualitas hasil belajar, 

menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar dan dapat 

meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Selain itu ada beberapa manfaat masing-masing (Aqib, 2013:51) : 1) 

memperjelas penyajian pesan (tidak verbalis), 2) mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, dan daya indra, 3) objek bisa besar/kecil, 4) gerak bisa cepat/lambat, 5) 

kejadian masa lalu, objek yang kompleks, 6) konsep bisa luas/sempit, 7) 

mengatasi sikap pasif peserta, 8) menciptakan persamaan pengalaman, dan 

persepsi peserta yang heterogen. 
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2.2.2.4 Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran (Aqib, 2013: 52) : 

Jenis dan karakteristik media pembelajaran menurut Aqib, (2013:52) 

adalah : 1) Media Grafis (simbol-simbol komunikasi visual) : a) gambar/foto, b) 

sketsa, c) diagram, d) bagan/chart e)grafik/graphs, f) kartun, g) poster h) 

peta/globe, i) papan flannel, j) papan buletin, 2) Media Audio (dikaitkan dengan 

indra pendengaran) : a) radio, b) alat perekam pita magnetik, 3) Multimedia 

(dibantu proyektor LCD), misalnya file program komputer multimedia. 

2.2.2.5 Pengelompokan Media oleh Tokoh bernama Seels & Glasgow (dalam Aqib, 

2013: 54) : 

1. Media Tradisional (visual, audio, multimedia, cetak, permainan, realita ) 

2. Media teknologi mutakhir 

a. Media berbasis telekomunikasi (Teleconference, kuliah jarak jauh) 

b. Media berbasis mikroposesor (Computer assisted instruction, permainan 

computer, sistem tutor intelejen, interaktif, hypermedia, compact (video) 

disc). 

2.2.2.6 Klasifikasi Media Pembelajaran  

Sanjaya (2008:211)menyatakan bahwa media pembelajaran dilihat dari 

sifatnya dapat diklasifikasikanmenjadi 3 yaitu media auditif, media visual, dan 

media audiovisual. Sedangkan Munadi (2010:55) membuat klasifikasi media 

pembelajaran sebagai berikut : 

1. Media audio, yaitu media yang hanya melibatkan pendengaran 

2. Media visual, yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan 

3. Media audiovisual, yaitu media yang melibatkan indera penglihatan dan 
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pendengaran sekaligus. 

4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan berbagai indera dalam 

pembelajaran. Permainan termasuk dalam pengelompokan ini. 

Secara garis besar, berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan para ahli 

tersebut di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis media dapat dirangkum 

menjadi empat jenis, yaitu media audio, visual, audiovisual, dan permainan. 

Pertama, media audio merupakan media yang penggunaannya melalui indera 

pendengaran. Beberapa media yang termasuk ke dalam media audio adalah radio, 

tape recorder, rekaman, dan sebagainya. Kedua, media visual, yaitu media yang 

digunakan melalui indera penglihatan, diantaranya wall chart, flash card, papan 

magnet, gambar dan slide. Ketiga, media audiovisual yang berarti penggunaannya 

melalui indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Sebagai contoh 

dari media ini adalah video, film, televisi, slide berwarna, dan sebagainya. 

Keempat, media permainan yang penggunaannya lebih banyak pada pembelajaran 

bahasa, seperti bisik berantai, bermain peran, scrabble, dan silang datar. 

Dari penjelasan di atas, permainan Bingo dapat dikategorikan pada media 

visual, yaitu media yang digunakan melalui indera penglihatan. Selain itu, 

permainan Bingo dapat dikategorikan pada pengelompokan media oleh Seels & 

Glasgow dalam Aqib, (2013:54) yaitu media tradisional. 
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2.2.3 Permainan dalam pembelajaran Bahasa 

2.2.3.1 Permainan dalam pembelajaran Bahasa 

Permainan adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu sama 

lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula 

(Sadiman, 1993:75). Jadi permainan adalah cara bermain dengan mengikuti 

aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok 

guna mencapai tujuan tertentu. 

Lee, (1980:70), mengemukakan bahwa permainan bahasa adalah 

permainan yang digunakan untuk belajar bahasa agar siswa merasa senang dan 

dapat menikmati pelajaran yang sedang diberikan, sehingga secara tidak sadar 

termotivasi untuk memperkaya kosakata. Sifat yang menyenangkan dari 

permainan bahasa tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa untuk 

belajar sambil bermain dan melatih keterampilan bahasa siswa tanpa sadar dilatih. 

selanjutnya Hurwitz dan Goddard, (1996:17), berpendapat bahwa melalui 

permainan bahasa siswa diharapkan selain mendapatkan kesenangan juga dapat 

membantu siswa mengembangkan sejumlah keterampilan bahasa khusus, 

diantaranya: (1) mengeja, (2) mengucapkan kata-kata dengan benar, (3)menambah 

kosa kata, mengekspresikan ide-ide, dan (4) mengenal suasana makna, serta 

menggunakan imajinasi verbal. 

2.2.3.2 Manfaat permainan dalam pembelajaran bahasa  

Betteridge dan Buckby (dalam Yulianto, 2010:12) menunjukkan ada 

beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan permainan di kelas 

dalam pembelajaran bahasa : 
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1. Permainan membuat siswa bisa lebih menikmati materi pelajaran. Ketika 

siswa merasa lebih rileks dalam mengikuti pelajaran, maka mereka akan 

lebih bisa menyerap pelajaran dan mengingat materi pelajaran 

2. Permainan di kelas akan mendorong siswa untuk saling berkomunikasi 

dan berinteraksi 

3. Permainan menawarkan rasa “pencapaian” ketika siswa berhasil 

menyelesaikan suatu permainan atau menebak jawaban teka-teki. Hal ini 

secara tidak langsung akan memotivasi mereka untuk terus belajar dan 

belajar 

4. Dengan permainan, guru dapat lebih banyak mengajarkan materi pelajaran 

ketimbang jika mereka hanya menggunakan metode pengajaran yang biasa  

5. Tidak diperlukan usaha atau bahan yang banyak untuk bisa memasukkan 

unsur permainan dalam kelas. Semua anak suka bermain dan hal ini dapat 

turut membantu mempertahankan suasana belajar di kelas. 

2.2.3.3 Prinsip Penggunaan Permainan dalam Mengajar (Rachman, 2013: 7) 

Penggunaan permainan dalam mengajar bahasa asing dapat menjadi 

sebuah senjata yang efektif. Namun, banyak tenaga pengajar yang salah dalam 

mengidentifikasi kebutuhan penggunaan permainan sebagai sebuah alat 

pengajaran. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan saat 

menggunakan permainan sebagai sebuah metode mengajar : 1) Selalu seimbang 

dalam memilih tim, 2) Hindari memilih grup tertentu dalam satu tim, 3) 

Permainan hanya sebuah alat, gunakan untuk tujuan tertentu, 4) Berhati-hati agar 
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tidak mengecilkan hati murid dengan cara bagaimanapun, 5) Jangan melakukan 

permainan hanya untuk bermain, lakukan permainan untuk tujuan pembelajaran. 

2.2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan penggunaan permainan sebagai media 

pembelajaran 

Kelebihan penggunaan permainan antara lain (Sadiman, 2009: 78) : a) 

permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu yang 

menghibur, b) permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 

belajar, c) permainan dapat memiliki umpan balik langsung, d) permainan 

memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran ke dalam situasi 

dan peranan yang sebenarnya di masyarakat, e) permainan bersifat luwes, f) 

permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. Sedangkan menurut 

Sadiman (2009: 81) permainan juga memiliki kekurangan antara lain : a) karena 

asyik atau karena belum mengenai aturan/teknis pelaksanaan, b) dalam 

mensimulasikan situasi sosial permainan cenderung terlalu menyederhanakan 

konteks sosialnya sehingga tidak mustahil siswa justru memperoleh kesan yang 

salah, c) kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa orang siswa saja, 

padahal keterlibatan seluruh siswa belajar amatlah penting agar proses belajar bisa 

lebih efektif dan efisien. 

 

2.2.4 Permainan Bingo 

2.2.4.1 Permainan Bingo 

Bingo Card (kartu bingo)menurut Kathryn Geldard dan David Geldard 

(2013:347) merupakan sebuah kartu yang di dalamnya masing-masing berisi 
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sembilan kotak masing-masing tiga baris dan tiga kolom, dimana pada tiap 

kotaknya terdapat pernyataan-pernyataan bertema tertentu. Sedangkan menurut 

Rachman, (2013:19), kartu bingo adalah sebuah kartu yang berisi 25 kotak 

masing-masing lima baris dan lima kolom. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, permainan bingo adalah suatu permainan yang menggunakan 

kartu bingo sebagai medianya, dimana kartu tersebut berisi kotak-kotak berjumlah 

sembilan atau lebih.  

2.2.4.2 Aturan Permainan 

Rachman, (2013:19 ), menjelaskan tentang aturan dan cara bermain bingo. 

Bermain bingo dilakukan secara individual menggunakan bahan kertas, papan 

tulis dan pulpen/pensil/spidol dengan lama waktu 5 sampai 10 menit/ sesuai 

kesepakatan. 

Berikut adalah cara bermain Bingo, Rachman, (2013:19) :  

1. Mintalah siswa untuk membuat kotak Bingo 5x5 

2. Tujuan Permainan ini adalah untuk membuat satu set garis diagonal, horizontal, 

atau vertikal 

3. Tentukan jenis kosakata yang Anda ingin bahas, misalnya untuk kosakata 

mengenai binatang menggunakan  

4. Mintalah siswa untuk menuliskan kosakata secara acak. Mereka dapat 

menempatkan kosakata dalam urutan apa pun yang mereka inginkan. 

5. Siswa kemudian akan menyebutkan kosakata yang mereka inginkan satu per satu. 

Ketika mereka memiliki garis, diagonal horizontal atau vertikal mereka harus 
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berteriak BINGO! Dengan cara ini mereka dapat membuat strategi untuk 

mendapatkan bingo lebih dari teman-teman mereka untuk memilih kotak tertentu. 

6. (Jika Anda menggunakan grid 5x5), berhenti di giliran siswa ke 19 atau 22. 

7. Siswa dengan Bingo terbanyak memenangkan permainan. 

Cara bermain yang digunakan dalam penelitian tidak jauh berbeda hanya 

saja kosakata yang akan dipakai menyesuaikan materi pelajaran yang digunakan 

di SD tersebut. Permainan Bingo ini ditekankan pada penguasaan Hanzi dan 

Pinyin. Untuk penekanan pada hanzi, peneliti menyebutkan pinyinnya kemudian 

para siswa memilih huruf hanzi( ) sesuai yang diucapkan peneliti pada kertas 

yang berkotaknya. Untuk penekanan pada pinyinnya, peneliti menyebutkan arti 

dalam bahasa Indonesia kemudian siswa-siswa memilih pinyin pada kertas kotak 

sesuai dengan arti yang disebutkan peneliti. 

2.2.5 Materi Kosakata yang diajarkan 

Tema yang akan dibahas adalah tentang perayaan tahun baru imlek 

(Chūnjié hè xīnnián). Penulis mengambil tema perayaan tahun baru imlek karena 

tema ini berlandaskan pada silabus buku yang digunakan oleh sekolah dan 

terdapat pada materi buku ajar tersebut.Buku yang digunakan oleh Sekolah Dasar 

Islam Program Khusus Muhammadiyah Delanggu adalah buku Hànyǔ yang 

diterbitkan oleh Yudhistira. Selain itu, pemilihan tema ini juga diambil dari 

pertimbangan dengan guru bahasa Mandarin di tempat penulis melakukan 

penelitian ekperimen bahwa materi dengan tema perayaan tahun baru imlek perlu 

diberikan ke siswa, agar dapat mengetahui ragam kebudayaan di Indonesia seperti 

budaya tionghoa dalam merayakan hari raya agamanya. Meskipun berbeda dari 
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segi budaya, adat dan agama, para siswa diharapkan dapat mengenal dan saling 

mencintai perbedaan. Dengan tema perayaan tahun baru imlek, siswa-siswi 

diharapkan dapat mengenal cara berkomunikasi, mengucapkan selamat maupun 

berdialog.  

Kosakata yang akan dibahas dan digunakan untuk eksperimen permainan 

Bingo berjumlah 16 kosakata.Berikut adalah tabel daftar kosakata-kosakata yang 

akan dibahas dalam penelitian eksperimen kelas V Al Ma’wa.  

Tabel 3. Daftar Kosakata Perayaan Tahun Baru Imlek 

NO Hànzi Pīnyīn Arti 

1  Tángguǒ Kembang Gula 

2  Bīnggān Kue Kering 

3  Niángāo Kue Keranjang 

4   Xīn Baru 

5  Xiézi Sepatu 

6  Yīfu Baju 

7  Hóngbāo Amplop Merah 

8  Chuán Memakai 

9  Dédào Mendapatkan 

10  Hěn Sangat 

11  Duō Banyak 

12  Kètīng Ruang Tamu 

13  Shàng Diatas 
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14  Yǒu Ada/ Mempunyai 

15  Chūnjié Imlek 

16  Xīnnián Tahun Baru 

  

 Kosakata yang akan disampaikan kepada siswa-siswi ini terbagi menjadi 

beberapa kelompok kosakata yang pertama kata kerja (verb) yaitu dan 

, kata benda (noun) , dan 

kata keterangan (adverb) :  dan . Pembagian kosakata ke dalam 

bentuk soal dibagi menjadi tiga, tujuh soal hanzi, delapan soal pinyin, lima soal 

dalam bentuk bahasa Indonesia yang dibaca ke bahasa Mandarin (hanzi/pinyin) 

dan lima soal menjodohkan antara hanzi dengan pinyin. Dari semua soal tidak ada 

kosakata yang sama, semua soal dibuat berbeda dengan perhitungan skor sama. 

 Untuk mengetahui penguasaan kosakata hanzi dan pinyin siswa, peneliti 

membuat soal instrumen penelitian yang meliputi hanzi, pinyin dan arti. Hal ini 

didasarkan pada salah satu indikator materi bab 10 yaitu mampu menguasai 

kosakata tentang perayaan tahun baru imlek yaitu mampu mendengarkan kosakata 

yang dibacakan guru,membaca dan mengartikan kosakata. Peneliti memilih materi 

tentang “perayaan tahun baru imlek” dikarenakan materi tersebut masih baru dan 

belum diajarkan kepada siswa-siswi di SD IPK Delanggu sehingga akan lebih 

efektif diajarkan dibandingkan dengan materi yang sudah lampau dan siswa akan 

lebih tertarik mempelajari bab baru. Untuk dua kali pertemuan dilakukannya 

treatmen, hanya menggunakan satu bab karena menurut peneliti dua kali 

pertemuan ini akan lebih efektif dilakukan. Berdasarkan observasi yang sudah 
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dilakukan, penguasaan siswa-siswi di SD kurang karena pengajaran terlalu cepat, 

dalam satu kali pertemuan diajarkan satu bab materi pelajaran. Sedangkan 

kemampuan setiap individu berbeda-beda untuk memahami dan menguasai 

kosakata yang diberikan oleh guru. Sehingga, peneliti ingin melakukan treatmen 

dua kali pertemuan untuk satu bab materi pelajaran agar siswa-siswi dapat lebih 

memahami kosakata yang dijelaskan. 

 

2.2.6 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Mandarin Kelas V 

Tabel 4.Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator 

1) Memahami 

tulisan Bahasa 

Mandarin dengan 

aksara Han 

dalam konteks 

kelas. 

 

 

 

 

 

2) Memahami 

instruksi sangat 

sederhana 

dengan tindakan 

dalam konteks 

kelas 

� Membaca 

dengan lafal 

dan nada yang 

benar. 

� Mengerti arti 

kosa kata dan 

isi teks yang 

dibacanya 

 

 

 

� Menyimak 

kalimat dan 

teks yang 

dibacakan 

guru. 

CHUNJIE HE 

XINNIAN 

(Perayaan 

Tahun Baru 

Imlek) 

 

� Membaca 

nyaring 

� Menjawab 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan isi 

teks. 

 

 

 

 

� Mampu 

mendengarka

n dan 

mengerti arti 

kosa kata dan 
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3) Mengungkapkan 

instruksi dan 

informasi sangat 

sederhana dalam 

konteks kelas 

 

 

 

 

 

 

� Menyebutkan 

kosa kata yang 

berhubungan 

dengan 

perayaan 

tahun baru. 

� Menceritakan 

dan 

menayakan 

tentang isi teks 

dan dialog. 

 

 

isi teks yang 

didengar. 

 

� Menyebutkan 

kosa kata 

yang 

berhubungan 

dengan 

perayaan 

tahun baru. 

� Menceritakan 

dan 

menayakan 

tentang isi 

teks dan 

dialog. 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2012:64). Hipotesis dalam penelitian ini berupa Ha 

dan Ho. 

Hipotesis kerja (Ha) yaitu penggunaan permainan bingo efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata hanzi 

pinyin bahasa Mandarin. Hipotesis nol (Ho) yaitu penggunaan permainan Bingo 
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tidak efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permainan Bingo 

sebagai media pembelajaran efektif digunakan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin kelas V pada materi Chunjie He Xinnian 

SD Islam Program Khusus Muhammadiyah Delanggu Klaten. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil nilai pretest postest siswa kelas V Al Ma’wa yang meningkat. 

Pada pretest nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 88 dan nilai terendah 

adalah 32, dengan nilai rata-rata 58,5.Sedangkan pada postest, nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 100 dan nilai terendah adalah 72 dengan nilai rata-rata 

83,2. 

Pada perhitungan pretest dan postest menggunakan t.test diperoleh hasil 

thitung sebesar 10,399 dengan nilai ttabel (db=21) dengan taraf signifikan 5% adalah 

1,721 . Dengan demikian, dapat disimpulkan nilai thitung lebih besar daripada nilai 

ttabel. Sehingga hipotesis “permainan Bingo sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata hanzi pinyin bahasa Mandarin kelas V pada 

materi Chunjie He Xinnian SD Islam Program Khusus Muhammadiyah Delanggu 

Klaten” diterima. 

Dalam penerapan media pembelajaran dengan menggunakan permainan 

Bingo dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa menggunakan media tersebut. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil pencapaian siswa-siswi yang meningkat dalam 

penguasaan kosakata hanzi dan pinyinbahasa Mandarin. Dibandingkan dengan 
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metode konventional, pembelajaran menggunakan permainan Bingo ini dapat 

menimbulkan rasa antusias yang tinggi kepada siswa kelas V Al Ma’wa. Siswa-

siswi termotivasi belajar bahasa Mandarin melalui kerja sama kelompok dalam 

memenangkan permainan dengan suasana yang menyenangkan. Sehingga melalui 

media permainan Bingo ini akan menciptakan rasa senang dan dapat mengatasi 

rasa bosan belajar bahasa Mandarin. Selain itu, siswa-siswi lebih aktif dalam 

proses belajar mengajar. Hal ini juga dapat diketahui melalui interaksi positif 

antara siswa dengan guru. Permainan Bingo sangat berpengaruh bagi penguasaan 

kosakata siswa, disamping dapat memotivasi siswa untuk belajar namun juga 

dapat melatih siswa untuk memahami dan mengingat kosakata yang dipelajari. 

Selain dapat memberikan manfaat bagi para siswa, media  permainan Bingo juga 

dapat memberikan manfaat bagi guru. Permainan Bingo dapat dijadikan alternatif 

yang tepat oleh para guru untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Asing 

khususnya bahasa Mandarin.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, dapat disampaikan saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk sekolah, pembelajaran dengan menggunakan media permainan seperti 

Bingo sebaiknya dijadikan alternatif untuk mengajar dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata. Agar murid lebih termotivasi belajar menghafal hanzi 

dan pinyin. Selain itu, permainan ini tidak hanya dijadikan alternatif pelajaran 
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bahasa Mandarin, namun juga sebaiknya dijadikan alternatif untuk pelajaran 

lainnya. 

2. Bagi para peneliti, media ini dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa 

Mandarin dengan tema lainnya seperti bidang transportasi, rumah, sekolah dll. 

Selain itu, media permainan Bingo ini juga dapat dipraktekan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa. Selain dalam bahasa 

Mandarin, permainan Bingo juga dapat dipraktekkan pada mata pelajaran 

yang lain seperti bahasa Inggris, Arab, Jepang maupun mata pelajaran lainnya 

seperti IPA dan IPS. 

3. Bagi guru-guru, media ini dapat digunakan untuk level selanjutnya yaitu tidak 

hanya untuk meningkatkan pemahaman tentang kosakata melainkan dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis, membaca, maupun 

berbicara dengan soal yang berbeda sesuai dengan silabus dan tingkatan 

sekolah. 
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