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Kata Kunci: Analisis kesalahan, bahasa Mandarin, kata bantu aspek 

 

Kata bantu adalah kata yang melekat pada kata, gabungan kata, atau 

kalimat yang menunjukkan sebagai tambahan untuk menambah arti atau kata 

bantu struktur yang berhubungan. Dalam bahasa Mandarin terdapat 3 jenis kata 

bantu, salah satunya adalah kata bantu aspek. Kata bantu aspek memiliki makna 

yang hampir sama, tetapi penggunaannya berbeda, sehingga mahasiswa semester 

IV sering mengalami kesalahan menggunakan kata bantu aspek.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan kata 

bantu aspek dan merumuskan solusi untuk mengurangi kesalahan penggunaan 

kata bantu aspek.  

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan kesalahan penggunaan kata bantu aspek yang dilakukan 

oleh mahasiswa, setelah itu penulis menghitung tingkat kesalahan penggunaan 

kata bantu aspek untuk mengetahui persentase kesalahan penggunaan kata bantu 

aspek. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui persentase kesalahan 

penggunaan kata bantu aspek adalah sebesar 42,72%. Kesalahan tersebut 

tergolong pada tingkat cukup rendah. Kesalahan yang sering terjadi adalah 

kesalahan fungsi tata bahasa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kesalahan yaitu mempelajari fungsi tata kata bantu aspek dan memperbanyak 

latihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi 

dengan manusia lain baik untuk mengutarakan ide atau mendapatkan informasi.  

Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia 

untuk berkomunikasi. Tidak menutup kemungkinan juga untuk mempelajari 

bahasa asing lainnya. Salah satu bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

adalah bahasa Mandarin. 

Pada saat mempelajari bahasa asing sering kali terjadi kesalahan berbahasa 

dalam proses pembelajaran. Menurut Corder dalam bukunya Introducing Applied 

Linguistik, menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap 

kode bahasa. Pelanggaran ini disebabkan kurang sempurnanya penguasaan dan 

pengetahuan terhadap kode. Kesalahan berbahasa tidak hanya dibuat oleh siswa 

yang mempelajari B2 (bahasa yang dipelajari siswa), tetapi juga dibuat siswa yang 

belajar B1 (bahasa ibu). 

Terdapat empat kompetensi penting dalam mempelajari Bahasa Mandarin 

yaitu,   tīng (mendengar),  shuō (berbicara),  dú (membaca),  xié 

(menulis). Selain empat kompetensi tersebut, mempelajari Bahasa Mandarin juga 

penting untuk mempelajari  yǔfǎ (tata bahasa).  

 yǔfǎ adalah tata bahasa dalam bahasa Mandarin sebagai aturan 

penyusunan kalimat. Dalam tata bahasa Indonesia, kata terbagi atas empat jenis 

yaitu kata benda, kata sifat, kata kerja dan kata tugas. Sedangkan dalam tata 

bahasa Mandarin, kata terbagi atas Tiga belas jenis. 

Tiga belas kata dalam Bahasa Mandarin yaitu kata  míngcí (kata 

benda),  dòngcí (kata kerja),  zhùdòngcí (kata kerja bantu),  

xìróngcí (kata sifat),  shùcí (kata bilangan),  liàngcí (kata bantu 

bilangan),  dàicí (kata ganti),  fùcí (adverb),  jiècí (kata depan), 
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 liáncí (kata bantu hubung),  zhùcí (kata bantu),  tàncí (kata seru), dan 

   xiàngshēngcí (kata tiruan bunyi). 

Zhao (2005: 46), menyatakan kata bantu adalah kata yang ditambahkan 

pada kata, frasa, atau kalimat dan menyatakan makna tambahan. Menurut Li 

(2005: 187), kata bantu dalam bahasa Mandarin merupakan kata yang 

dikelompokkan dari beberapa partikel yang mempunyai fungsi tersendiri. Suparto 

(2003) menjelaskan dalam bahasa Mandarin sendiri terdapat tiga jenis kata bantu, 

yaitu kata bantu struktural, kata bantu modus dan kata bantu aspek. 

Kata bantu aspek ada di belakang kata atau gabungan kata untuk 

menyatakan fungsi tata bahasa. Kata bantu aspek terdiri atas  le,  zhe/zháo 

dan   guò. Ketiga kata bantu aspek ini sama-sama berhubungan dengan waktu 

tetapi penggunaannya dalam kalimat memiliki perbedaan.  

“ ” ketiga kata ini berbeda-beda dalam penggunaannya, baik 

penggunaan le,  zhe/zháo maupun  guò. Kata  le dibagi menjadi empat 

penggunaan yang berbeda berdasarkan waktu kegiatan atau keadaan kalimat yang 

dibuat. Kata  zhe/zháo dibagi menjadi lima penggunaan yang berbeda. Kata  

guò dibagi menjadi empat penggunaan yang berbeda. 

Penggunaan kata bantu aspek  le pada akhir kalimat menandakan bahwa 

suatu kejadian yang telah terjadi. Peletakan kata bantu aspek  le tidak selalu 

berada di akhir sebuah kalimat. Kata bantu aspek  le diletakkan bergantung 

dengan pola kalimat yang akan dibuat. 

Contoh : 

1.  

wǒ yǐjīng chī wǎn le. 

Saya sudah selesai makan. 

2.  

wǒmen gāngcái kàn le yì chǎng diànyǐng. 

Kami baru saja menonton sebuah film. 
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Contoh kalimat di atas memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu 

kejadian yang telah terjadi. Perbedaannya pada peletakan kata bantu aspek le. 

Pada contoh nomor (1)  le diletakkan pada akhir kalimat. Pada contoh nomor (2) 

 le diletakkan setelah  kàn (melihat) yang merupakan kata kerja. 

Dalam bahasa Mandarin terdapat dua pelafalan, yaitu zhe dan zháo. 

Pada kata bantu aspek  dibaca zhe. Kecuali terdapat kata kerja  shuì (tidur), 

 akan dibaca zháo. Penggunaan kata bantu aspek  zhe/zháo menandakan suatu 

kejadian yang sedang terjadi. Kata bantu aspek  zhe/zháo dapat diletakkan 

setelah kata kerja dan dapat diletakkan setelah kata sifat. 

Contoh : 

1.  

jiàoshì lǐ zuò zhe jǐ ge xuěsheng. 

Di dalam kelas terdapat beberapa murid yang sedang duduk. 

2. “ ” 

tā hóng zhe liǎn shuō: “bù kè qì.” 

Dengan muka yang memerah dia (perempuan) berkata, “terima kasih 

kembali.” 

Contoh kalimat di atas memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu 

kejadian yang sedang terjadi. Perbedaannya pada peletakan kata bantu aspek  

zhe/zháo. Pada contoh (1) kata bantu aspek  zhe/zháo diletakkan setelah kata  

zuò (duduk) yang merupakan kata kerja. Pada contoh (2) kata bantu aspek  

zhe/zháo diletakkan setelah kata  hóng (merah) yang merupakan kata sifat. 

Penggunaan kata bantu aspek  guò  pada suatu kalimat memiliki arti 

suatu kejadian telah terjadi pada waktu tertentu. Walaupun dalam Bahasa 

Indonesia, penggunaan kata bantu aspek  le dan kata bantu aspek  guò 

terdengar sama, penggunaan dalam Bahasa Mandarin tentu berbeda. Kata bantu 

aspek  le bisa digunakan diberbagai jenis waktu, menyatakan yang sudah 

berlalu, menyatakan kegiatan yang belum terjadi, sedangkan kata bantu aspek  

guò hanya untuk kejadian yang sudah berlalu. 
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Perbedaan penggunaan ketiga kata tersebut dirasa cukup banyak membuat  

mahasiswa yang baru mempelajari Bahasa Mandarin sering tertukar dalam  

penggunaan  le,  zhe/zháo maupun  guò, sehingga terkadang terjadi 

kesalahan kata bantu aspek.  

Hasil studi pendahuluan berupa tes terhadap 10 mahasiswa semester IV 

angkatan 2015 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Hasil tes pendahuluan dari 10 

mahasiswa semester IV angkatan 2015 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, hanya 

satu mahasiswa yang mampu menjawab seluruh soal dengan benar. Materi 

pembelajaran kata bantu aspek telah dipelajari pada mata kuliah Comprehensive 

Chinese dan Chinese Grammar, tetapi kesalahan penggunaan kata bantu aspek 

dalam kalimat bahasa Mandarin masih terjadi pada mahasiswa semester IV Prodi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan 

pengalaman pribadi penulis, penulis merasa kesulitan menggunakan kata bantu 

aspek  le,  zhe/zháo maupun  guò dalam penggunaan kalimat bahasa 

Mandarin. 

Kesalahan penggunaan kata bantu aspek pada kalimat bahasa Mandarin 

dapat mempengaruhi penggunaan tata bahasa Mandarin dengan tepat, sehingga 

penulis ingin menganalisis kesalahan yang dilakukan mahasiswa dan apa saja 

solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan dalam penggunaan “

” pada kalimat Bahasa Mandarin. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

kesalahan yang dilakukan mahasiswa dan mencari solusi untuk mengatasi 

kesalaham dalam penggunaan kata bantu aspek “ ” pada kalimat 

Bahasa Mandarin. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester IV, karena 

mahasiswa semester IV telah mendapatkan materi pembelajaran kata kantu aspek 

“ ”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Bantu Aspek 

“ ” Pada Mahasiswa Semester IV Program Studi Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan kata bantu aspek dengan tepat. 

2. Adanya kesalahan pada penggunaan kata bantu aspek. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari masalah yang diidentifikasi di atas, permasalahan penelitian pada 

analisis kesalahan penggunaan “ ” pada mahasiswa semester IV 

Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1.  Kesalahan apa saja yang dilakukan mahasiswa semester IV dalam 

penggunaan“ ”. 

2. Faktor apa saja yang membuat mahasiswa semester IV Program Studi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang 

melakukan kesalahan penggunaan“ ”. 

3.  Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan 

menggunakan “ ”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui kesalahan penggunaan kata pelengkap hasil “ ” 

pada mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Bahasa 

Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang membuat mahasiswa semester IV 

Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 



6 
 

Semarang dalam menggunakan kata bantu aspek penggunaan “

”. 

3. Mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan 

penggunaan kata pelengkap “ ” dalam bahasa Mandarin. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberi hasil analisis tentang kesalahan 

penggunaan “ ” pada mahasiswa semester IV Program Studi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

  

2. Manfaat Praktis 

a. Pengajar Bahasa Mandarin 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan bagi pengajar Bahasa Mandarin sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dalam memberikan materi khususnya penggunaan “

” pada mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Bahasa 

Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

b. Pembelajar Bahasa Mandarin 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui dengan 

tepat penggunaan “ ” pada mahasiswa semester IV Program 

Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang dalam 

kalimat Bahasa Mandarin dengan baik dan benar.  

c. Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian-penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang hampir sama. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bab I  

Berisi pendahuluan, berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian. Pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan 

secara berurutan kegiatan penelitian  dari  latar  belakang, indentifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian 

2. Bab II  

Berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, yaitu penjelasan mengenai 

penelitian sejenis, dan pendapat pakar dari berbagai sumber kepustakaan yang 

berkaitan dengan  kerangka berfikir, dan hipotesis. Landasan teoretis sebagai 

dasar penelitian ini yaitu: teori mengenai kata dalam bahasa Mandarin, kata  

bantu dalam bahasa Mandarin, jenis-jenis kata bantu dalam bahsa Mandarin, 

penggunaan kata bantuk aspek  le  zhe/zháo  guò dalam bahasa 

Mandarin, analisis kesalahan berbahasa, dan metodologi analisis kesalahan 

berbahasa. 

3. Bab III  

Berisi metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik 

pemaparan hasil analisis data. 

4. Bab IV  

Berisi hasil dan pembahasan, yaitu penjelasan tentang hasil pengumpulan 

data dan pembahasan. 

5. Bab V  

Berisi Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran dari peneliti. Bagian 

akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai kesalahan penggunaan kata bantu aspek le

zhe/zháo guò dalam kalimat bahasa Mandarin dilakukan untuk mengetahui 

kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester IV angkatan 2015 Prodi 

Pendidikan Bahasa Mandarin dan untuk mengetahui cara mengatasi kesalahan 

penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo guò dalam kalimat bahasa 

Mandarin.  

Penelitian tentang zhùcí (kata bantu) pernah dilakukan oleh Wardani 

(2011) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul penelitiannya adalah 

“Analisis Kesalahan Penggunaan “ ” Dalam Kalimat Bahasa 

Mandarin Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin FBS 

UNESA Kelas 2011 A”. Tujuan penelitian Wardani adalah: 1) Mengetahui letak 

kesalahan penggunaan kata bantu struktural , dan dalam kalimat Bahasa 

Mandarin yang dilakukan oleh mahasiswa Mandarin 2011 A. 2) Mengetahui jenis 

kata bantu struktural apa yang sering salah digunakan oleh mahasiswa Mandarin 

2011 A, , atau . 3) Mengetahui jenis kesalahan apa yang sering dilakukan 

oleh mahasiswa Mandarin 2011 A ketika menggunakan kata bantu struktural ,

dan dalam kalimat Bahasa Mandarin. Penelitian yang dilakukan Wardani 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Wardani 

menunjukkan bahwa letak kesalahan penggunaan kata bantu struktural 

dan yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan bahasa 

Mandarin kelas 2011 A karena penggunaan serta penempatan kata bantu yang 

kurang tepat, struktur kalimat yang masih mendapatkan pengaruh dari bahasa ibu, 

serta kurangnya pengetahuan tentang pemahaman penggunaan kata bantu 

struktural dan . Perbedaan penelitian Wardani dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Wardani menganalisis kesalahan 
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penggunaan kata bantu struktural , dan , sedangkan penelitian ini 

menganalisis kesalahan penggunaan kata bantu aspek “ ”. 

Penelitian tentang zhùcí (kata bantu) pernah dilakukan oleh Liana 

(2014) dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia 

(STBA-PIA) dengan judul penelitiannya adalah “Kesalahan Penggunaan Kata 

Bantu Struktural “  de” Mahasiswa STBA-PIA Medan”. Tujuan penelitian 

Liana adalah: 1) Apa saja jenis kesalahan (error analysis) yang dilakukan 

mahasiswa STBA-PIA dalam hal penggunaan 2 kata bantu struktural “de ( )”. 2) 

Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Liana menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian Liana berdasarkan observasi awal, banyak mahasiswa yang sering 

mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan dalam menggunakan kata bantu 

struktural  de,  de,  de. Kata bantu struktural  de,  de,  de memiliki 

pelafalan yang sama namun cara dan syarat penggunaan yang berbeda. Perbedaan 

penelitian Liana dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Liana 

menganalisis kesalahan penggunaan kata bantu struktural “  de”, sedangkan 

penelitian ini menganalisis kesalahan penggunaan kata bantu aspek “ ”. 

Penelitian tentang kata bantu aspek juga pernah dilakukan oleh Hutasoit 

(2012) dari Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul penelitiannya adalah 

“Penggunaan Kata Bantu Aspek “ ” (le) dan “ ” (guò) Dalam Kalimat Bahasa 

Mandarin.” Tujuan penelitian Hutasoit adalah: 1)  Mendeskripsikan penggunaan 

kata bantu aspek “ ” (le) dan “ ” (guo). 2) Mendekripsikan persamaan 

penggunaan antara kata bantu aspek “ ” (le). 3) Mendeskripsikan perbedaan 

penggunaan antara kata bantu aspek “ ” (le). Penelitian yang dilakukan Hutasoit 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian Hutasoit, kata bantu 

aspek le dan guò memiliki makna yang hampir sama, tetapi penggunaannya 

berbeda berdasarkan waktu terjadinya suatu kegiatan. Perbedaan penelitian 

Hutasoit dengan penulis, Hutasoit meneliti penggunaan kata bantu aspek le dan 

guò dalam kalimat bahasa Mandarin, sedangkan penulis menganalisis 
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kesalahan penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo guò pada 

mahasiwa semester IV angkatan 2015 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin 

Universitas Negeri Semarang. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kata dalam Bahasa Mandarin 

(Suparto, 

2002: 3) 

Menurut arti dan tata bahasa Mandarin, kata terdiri dari dua bagian, 

yaitu kata konkret (  shící) dan kata abstrak (  xūcí). Kata 

konkret mempunyai arti yang lebih nyata dan dapat berdiri sendiri 

membentuk bagian dari kalimat. Partikel biasanya tidak 

mempunyai arti yang nyata, dan biasanya tidak dapat berdiri 

sendiri yang membentuk bagian dari kalimat. Kata konkret ada 7 

jenis, yaitu   míngcí (kata benda),  dòngcí (kata kerja), 

zhùdòngcí (kata kerja bantu), xìngróngcí (kata sifat), 

shùcí (kata bilangan), liàngcí (kata bantu bilangan), 

dàicí (kata ganti). Kata abstrak terdiri dari 6 jenis, yaitu 

fùcí (adverb), jiècí (kata depan), liáncí (kata bantu 

hubung), zhùcí (kata bantu), tàncí (kata seru), dan   

xiàngshēngcí (kata tiruan bunyi). Kecuali 13 jenis kata di atas, 

masih ada dua jenis tambahan, yakni cítóu  dan cíwěi. 
(Suparto, 2002: 3) 

 

2.2.2 Kata Bantu dalam Bahasa Mandarin 

Menurut Suparto (2003: 182) kata bantu adalah kata yang ditambahkan 

pada bagian belakang kata, gabungan kata, atau kalimat yang berfungsi sebagai 

tambahan untuk menambah arti. 

Ciri-ciri kata bantu adalah : 

1. Tidak mempunyai arti yang konkret. 

Contoh : 
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kuài zǒu a! 

Cepat jalan! (Kata  a tidak memiliki arti kata yang konkret). 

2. Tidak dapat berdiri sendiri menjadi bagian kalimat. 

Contoh : 

 

náinai de yǎnjīng. 

Kacamata milik  nenek. (Kata  de melekat pada kata benda, tidak dapat 

berdiri sendiri untuk membentuk  kalimat). 

3. Dibaca dengan nada ringan. 

Contoh : 

 

shuō de liúlì. 

Bicara dengan lancar. (Kata  de dibaca dengan nada ringan). 

( Li De Jin, 2008: 132) 

Fungsi kata bantu yaitu diletakkan pada bagian belakang kata, gabungan 

kata, untuk membentuk bagian kalimat, atau ditambahkan pada akhir kalimat. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Kata Bantu dalam Bahasa Mandarin 

Menurut Li De Jin (2008: 131) dalam bahasa Mandarin terdapat 3 jenis 

kata bantu, yaitu : 

1. Kata bantu struktural adalah kata yang menyatakan struktural dalam kalimat. 

Kata bantu struktural terdiri dari tiga de . 

2. Kata bantu aspek diletakkan di belakang kata atau gabungan kata untuk 

menyatakan fungsi (makna) tata bahasa. Kata bantu aspek yang utama adalah

 le  zhe/zháo  guò. 

3. Kata bantu modus digunakan di akhir kalimat atau dibagian tanda baca koma, 

untuk menyatakan berbagai modus (nada pembicaraan). Jenis-jenis kata bantu 

modus yaitu :  ma,  ne,  ba,  le,  a,  de,  ma,  na,  la,  

ya,  wa. 
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2.2.4 Penggunaan Kata Bantu Aspek le  zhe/zháo  guò dalam 

Bahasa Mandarin 

Dalam tata bahasa Mandarin, kata bantu aspek  le  zhe/zháo  

guò sama-sama berhubungan dengan waktu tetapi penggunaannya dalam kalimat 

memiliki perbedaan. “ ”

 “ “ 

“ ” “ ” 

 (Zhu Qing Ming 2008 14).  

Dalam tata bahasa bahasa Mandarin, Tiga kata  le  zhe/zháo  

guò disebut kata bantu aspek, karena  le  zhe/zháo  guò menunjukkan 

kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Ketiga kata bantu aspek ini,  

penggunaan  le  agak lebih rumit, posisi penggunaan peletakan  zhe/zháo dan 

 guò relatif tetap,  zhe/zháo dan  guò hanya dapat diletakkan setelah kata 

kerja.”   

 

1. Penggunaan le  menurut Zhu Qing Ming (2008: 15-16) 

a. Menunjukkan kejadian yang sudah terjadi 

 le sering diletakkan di akhir kalimat, dapat dinyatakan sebagai 

kegiatan yang sudah terjadi. Dari tata bahasa Mandarin, le adalah kata 

bantu yang menunjukkan waktu suatu pekerjaan. 

Contoh : 

 

wǒ jìn chéng le. 

Saya sudah masuk di kota. 

 

wǒ qù shàngdiàn le. 

Saya sudah pergi ke toko. 

Harus diperhatikan saat menggunakan le, di dalam kalimat di depan 

objek kata kerja biasanya tidak bisa ditambahkan kata satuan bilangan, 
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makna kalimat jadi tidak jelas karena dapat memiliki arti kegiatan masih  

berlanjut. 

Contoh : 

 

wǒ mái běnzi le.  

Saya sudah membeli buku catatan. (bentuk kalimat salah, karena tidak 

terdapat kata satuan bilangan). 

 

wǒ yǐjīng mái yǐge běnzi le, hái yào mái liǎng ge běnzi. 

Saya sudah membeli sebuah buku catatan, masih ingin membeli dua buku 

catatan. (bentuk kalimat salah, karena terdapat kata yǐge yang berarti 

kata satuan bilangan, kata satuan bilangan membuat makna kalimat 

menjadi tidak jelas). 

Harus diperhatikan lagi, di dalam kalimat negatif, di depan kata kerja 

harus ada “  měi (tidak/belum), dan “ ” tidak boleh dipakai. 

Contoh : 

 

wǒ měi jìn chéng. 

Saya belum masuk kota. 

b. Menunjukkan kegiatan yang sudah selesai 

le biasanya diletakkan di belakang kata kerja, biasanya kata kerja 

sering memiliki objek, tetapi di depan objek harus ada kata bantu bilangan 

atau lainnya yang akan menjadi atribut. 

Contoh : 

 

xiǎowáng mǎi le yì běn shū.  

Xiaowang sudah membeli satu buah buku. 

 

 

 



14 
 

c. Menunjukkan perubahan yang sudah terjadi 

le ini adalah kata bantu aspek, yang menunjukkan perubahan suatu 

kondisi, harus diletakkan di akhir kalimat. Perlu diperhatikan, di dalam 

kalimat negatif boleh menggunakan . 

Contoh : 

 

yǔ tíng le. 

Hujan sudah berhenti. 

 

bù guā fēng le. 

Angin sudah tidak berhembus. 

d. Menunjukkan terjadi kemungkinan pada kegiatan 

Pelafalan le lainnya dibaca liǎo, dapat digunakan dalam komplemen 

kemungkinan, menunjukkan kemungkinan suatu kegiatan atau suatu 

kegiatan dapat terselesaikan atau tidak. 

Contoh : 

 

wǒ qù de liǎo. 

Aku jadi pergi. 

 

wǒ qù bù liǎo. 

Saya tidak jadi pergi. 

2. Penggunaan  zhe/zháo menurut Zhu Qing Ming ( 2008: 16-17) 

a. Menunjukkan kejadian yang benar-benar terjadi 

Di dalam kalimat,  zhe harus diletakkan di belakang kata kerja, 

menekankan sesuatu yang sedang terjadi dan berlanjut. 

Contoh : 

 

Qiáng shàng guā zhe yì zhāng huà. 

Di dinding tergantung sebuah gambar. 
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b. Menunjukkan kegiatan sedang dalam proses 

Biasanya di dalam kalimat,  zhe diletakkan di belakang kata kerja 

menekankan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung, juga sering disertai 

dengan ”  zhèng  zài  zhèngzài...  ne“ 

Contoh : 

 

tā zài chī zhe fàn. 

Dia sedang makan. 

c. Menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi 

zhé diletakkan di belakang kata kerja adverbial, menunjukkan suatu 

pekerjaan sedang berlangsung. 

Contoh : 

“ ” 

tā xiào zhe shuō: “xièxie!” 

Dia berkata sambil tersenyum, “terima kasih!” 

d. Diikuti dengan pernyataan 

Suatu tindakan yang menyertai bentuknya sama, tetapi di depan suatu 

kata kerja (juga bisa kata sifat) tidak menunjukkan tindakan, tetapi 

menunjukkan tindakan kalimat utama. 

Contoh : 

 

mǎlì dǐ zhe tóu zǒu le guò qù. 

Mari berjalan pergi sambil menundukan kepala. 

e. Menunjukkan hasil dari kegiatan 

Pada penggunaan yang menunjukkan hasil dari kegiatan, kata  

dibaca  zháo sebagai komplemen hasil bukan sebagai kata bantu aspek.  

Pada penggunaan yang menunjukkan hasil dari kegiatan  zháo memiliki 

arti yang sama dengan  dào, tetapi juga terdapat pengecualian, seperti 

“ ” shuìzháo (tidur). 

 



16 
 

  Contoh : 

 

wǒ měi jiè zhe péngyou. 

Aku belum menjemput teman. 

3. Penggunaan  guò menurut Zhu Qing Ming (2008: 17-18) 

a. Menunjukkan pengalaman yang pernah dilalui 

“ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “

” “ ” “

“ ” “ ” “  

“ ” menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, oleh karena itu, 

walaupun tidak terdapat kata waktu secara spesifik, tidak 

mempengaruhi arti; misalkan terdapat kata waktu, aturannya 

adalah kata waktu yang agak samar atau kata waktu yang 

jangkauannya luas, contoh “  yǐqián (sebelumnya)” “  

céngjīng (kata yang menyatakan suatu kejadian pernah terjadi)”

“  jǐniǎnqián (beberapa tahun yang lalu)”, “  qùnián 
(tahun lalu)” “  shàngxīngqi (minggu lalu)” dan lain-lain, 

dan juga tidak harus selalu suatu kata waktu yang terlalu spesifik, 

contohnya “  zuótiān (kemarin)” “  shàngxīngqiyī 
(Hari Senin yang lalu) dan lain-lain. Perbedaannya dengan “ ” 

adalah, di dalam kalimat negatif, “ ” tetap ada. 

Contoh : 

 

nǐmen kàn guò zhōngguǒ diànyǐng ma ? 

Apakah kalian sudah menonton film Tiongkok ? 

 Penggunaan “ ” sama dengan penggunaan “ ”, bila di 

dalam kalimat terdapat dua kata kerja,  “ ” juga harus diletakkan di 

belakang kata kerja yang kedua. 

Contoh: 

 

tā qunián dào hǎinán lǚxíng guò. 
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Tahun lalu dia sampai di Hainan untuk berlibur. 

b. Menunjukkan kegiatan yang terealisasikan 

Penggunaan ” “ sama, tetapi ” “ menunjukkan pekerjaan yang 

selesai, di akhir kalimat sering ditambahkan “ ”. Biasanya digunakan 

pada percakapan. 

Contoh : 

 

zǎofàn wǒ chī guò le. 

Saya sudah sarapan. 

c. Menunjukkan kegiatan yang spesifik 

 “ “ juga bisa menunjukkan “  shēnghuó (kehidupan)” “  

dùguò waktu yang dilalui ” “  qìngzhù (perayaan)” “  

jīngguò (melalui sesuatu)” suatu pekerjaan yang spesifik, juga bisa 

menunjukkan dari satu tempat ke tempat lain. 

Contoh : 

 

wǒ hé dà jiā yìqǐ guò jié. 

Saya dan temen-teman merayakan perayaan bersama. 

d. Menunjukkan melebihi sebuah batasan 

Di dalam percakapan bahasa Mandarin, memiliki arti yaitu “  guò 

(melewati)” dan juga ”  guòfēn (berlebihan)” “  chāoguò 

(melewati)“. “ ” di dalam kalimat dapat menjadi komplemen, juga tetap 

bisa menjadi kata kerja predikat. 

Contoh : 

 

yǐjīng guò shíjiān le, zǎnmen gǎnkuài zǒu ba. 

Sudah melewati waktunya, kita cepat pergi yuk. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan penggunaan kata bantu 

aspek  le  zhe/zháo  guò. Penggunaan kata bantu aspek  le  
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zhe/zháo  guò berbeda penggunaan menurut arti, berbeda peletakan kata bantu 

aspek  le  zhe/zháo  guò  berdasarkan waktu terjadinya suatu kejadian, 

dan berbeda penggunaan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò 

berdasarkan kondisi suatu kejadian.  

Penggunaan kata bantu aspek  zhe/zháo pada kalimat bahasa Mandarin 

digunakan untuk menyatak suatu kejadian yang sedang terjadi atau sedang 

berlangsung. Berdasarkan arti dari kata bantu aspek  le dan  guò, kedua kata 

bantu aspek ini memiliki arti suatu kegiatan yang telah terjadi atau pernah terjadi. 

Namun penggunaan kata bantu aspek  le dan  guò tentu berbeda. Terdapat 

beberapa perbedaan penggunaan kata bantu aspek  le dan  guò, yaitu: 

1. Penggunaan kata bantu aspek  le dalam bahasa Mandarin diletakkan di 

belakang kata kerja untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai, 

sedangkan kata bantu aspek  guò diletakkan di belakang kata kerja 

untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu dan memiliki pengalaman. 

2. Kata bantu aspek  le bisa digunakan dalam berbagai jenis waktu, seperti 

suatu kegiatan pada waktu yang telah berlalu, sekarang, yang akan datang, 

dan kegiatan yang berurutan, sedangkan kata bantu aspek  guò hanya 

bisa digunakan untuk waktu yang sudah berlalu dan menyatakan 

pengandaian atau kegiatan yang akan dialami. 

3. Pada kalimat negatif, kata bantu aspek  le sering digunakan dengan kata 

 bù, sedangkan kata bantu aspek  guò sering digunakan dengan kata 

měi. 

4. Kata bantu aspek  le sering digunakan bersama dengan kata keterangan 

waktu  yíjīng, sedangkan kata bantu aspek  guò sering digunakan 

bersama dengan kata keterangan waktu  céngjīng. 
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2.2.5 Analisis Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan berbahasa, ditujukan kepada bahasa yang sedang 

dipelajari atau ditargetkan sebab analisis kesalahan dapat membantu dan bahkan 

sangat berguna sebagai kelancaran program pengajaran yang sedang dilaksanakan.  

Kesalahan itu biasanya ditentukan berdasarkan kaidah atau aturan yang 

berlaku dalam bahasa yang sedang dipelajari. Jika kata atau kalimat  yang 

digunakan siswa atau pembelajar tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka 

pembelajar bahasa dikatakan membuat kesalahan.  

Corder (1978a), sebagaimana dikutip oleh Roekhan (2010: 48), 

mengatakan studi analisis kekhilafan merupakan sebagian dari studi interlanguage. 

Analisis kesalahan hanya berfokus pada kekhilafan-kekhilafan yang diperbuat 

oleh pembelajar bahasa kedua dalam bahasa target. Studi analisis kekhilafan 

merupakan studi kekhilafan ucapan-ucapan yang yang diproduksi oleh kelompok 

pembelajar bahasa kedua pada suatu tingkat karir belajarnya. Sedangkan studi 

interlanguage (performansi bahasa kedua pembelajar) akan menganalisis 

keseluruhan data performansi pembelajar secara individual dalam studi 

longitudinal. 

Menurut Nickel, yang dikutip oleh Hammarberg (1979: 108), sebagaimana 

dikutip oleh Roekhan (2010: 48) , studi kekhilafan mengandung tiga aspek utama 

yaitu, (1) description, (2) grading, dan (3) therapy. Yang lebih lengkap adalah 

studi kekhilafan yang dilakukan oleh Rossipal, seperti yang dikutip oleh 

Hammarberg pula, yang mendeskripsikan kekhilafan menjadi: (1)  tipe-tipe 

kekhilafan, (2) frekuensi kekhilafan, (3) titik-titik kesulitan di dalam bahasa target, 

(4) penyebab kekhilafan, (5) tingkat distubansi kekhilafan, dan (6) terapi. 

Dalam kaitannya dengan pengertian analisis kesalahan, Crystal (1980), 

sebagaimana dikutip oleh Pateda (1989: 32), mengatakan bahwa analisis 

kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, 

dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa 

yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-

teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. 
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Tarigan (1990), sebagaimana dikutip oleh Setyawati (2010:16), juga 

mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang 

digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah 

pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, 

penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan 

penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu. 

Dari definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa, kesalahan bahasa 

diperbuat oleh pembelajar bahasa kedua. Kesalahan berbahasa itu bisa terjadi 

disebabkan oleh kemampuan pemahaman pembelajar bahasa. Bila tahap 

pemahaman siswa akan sistem bahasa yang dipelajari ternyata kurang, kesalahan 

akan sering terjadi. Kesalahan akan berkurang bila tahap pemahamannya semakin 

baik. 

 

2.2.6 Metodologi Analisis Kesalahan Berbahasa 

Corder (1978b), sebagaimana dikutip oleh Roekhan (2010:50), 

menyatakan adanya tiga penyebab utama khilafan : (1) language transfer, yaitu 

kesalahan sebagai akibat adanya interferensi bahasa ibu, (2) interlingual, yaitu 

kesalahan yang bukan berupa interferensi, melainkan sebagai akibat dari proses 

belajar itu sendiri (kekhilafan perkembangan), (3) teaching technique or materials 

(process hypothesing flase concepts), yaitu kekhilafan akibat kesalahan teknik 

mengajar atau materi. 

Adanya kekhilafan dalam berbahasa membutuhkan suatu analisis 

kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja. 

Sebagai suatu prosedur kerja atau metode, analisis kesalahan berbahasa memiliki 

langkah-langkah kerja tertentu. Langkah-langkah kerja tertentu tersebut 

selanjutnya dipandang sebagai metodologi analisis kesalahan berbahasa. Ellis 

(1986), sebagaimana dikutip oleh Roekhan (2010:51), mengajukan langkah-

langkah analisis kesalahan berbahasa sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan sampel kesalahan (korpus). 

2) Mengidentifikasi kesalahan atau kekhilafan. 

3) Menjelaskan kesalahan atau kekhilafan. 
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4) Mengklasifikasi kesalahan atau kekhilafan. 

5) Mengevaluasi kesalahan atau kekhilafan. 

 Dari langkah-langah di atas dapat dijelaskan bahwa sampel yang 

terkumpul berupa kesalahan pembelajar bahasa pada tes. Kemudian peneliti akan 

mengidentifikasi dan menjelaskan kesalahan kebahasaan. Selanjutnya peneliti 

mengklasifikasi kesalahan  yan diperkirakan rawan terjadi kesalahan kebahasaan 

hingga mencapai proses mengoreksi kesalahan dengan cara mengevaluasi 

kesalahan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò merupakan kata bantu 

aspek yang memiliki penggunaan yang berbeda berdasarkan waktu terjadi suatu 

kegiatan dan tidak dapat saling menggantikan. 

Dari pengamatan, mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang masih kesulitan dan sering 

mengalami kesulitan dalam penggunaan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  

guò.  

Proses penelitian dilakukan dengan cara studi pendahuluan berupa 

wawancara dan dilakukannya pre-test, kemudian dilakukan penelitian dengan cara 

tes tertulis. Selanjutnya dari tes tertulis akan menghasilkan data  kesalahan 

semester IV Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang dalam menggunakan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò. 

Data yang tekumpul akan diolah menggunakan metode penelitian kuanitatif 

dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Landasan teoretis sebagai dasar penelitian ini yaitu: teori mengenai kata 

dalam bahasa Mandarin, kata  bantu dalam bahasa Mandarin, jenis-jenis kata 

bantu dalam bahsa Mandarin, penggunaan kata bantuk aspek  le  zhe/zháo

 guò dalam bahasa Mandarin, analisis kesalahan berbahasa, dan metodologi 

analisis kesalahan berbahasa. 
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Hasil dari penelitian yaitu kesalahan penggunakan kata bantu aspek  le

 zhe/zháo  guò dari mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang, faktor apa saja yang membuat 

mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas 

Negeri Semarang melakukan kesalahan penggunaan“ ”, dan solusi 

mengatasi kesalahan penggunakan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò. 
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Kata bantu aspek  le  zhe/zháo  

Bentuk kesalahan 

penggunaan kata bantu 

aspek  le  zhe/zháo

 guò. 

Solusi yang dapat 

dilakukan untuk 

mengurangi kesalahan 

Landasan teoritis: teori mengenai kata dalam bahasa Mandarin, kata  

bantu dalam bahasa Mandarin, jenis-jenis kata bantu dalam bahasa 

Mandarin, penggunaan kata bantuk aspek  le  zhe/zháo  

guò dalam bahasa Mandarin, analisis kesalahan berbahasa, dan 

metodologi analisis kesalahan berbahasa. 

Metode penelitian: deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian: kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le  

zhe/zháo  guò dalam bahasa Mandarin, faktor apa saja yang 

membuat mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Bahasa 

Mandarin Universitas Negeri Semarang melakukan kesalahan 

penggunaan dan solusi mengatasi kesalahan. 

Faktor apa saja yang membuat 

mahasiswa melakukan 

kesalahan penggunaan
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dapat 

diketahui persentase kesalahan penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo

guò dalam kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa semester IV angkatan 

2015 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin adalah 42,72%. Persentase tersebut 

menunjukkan tingkat kesalahan penggunaan kata bantu aspek pada tingkat cukup 

rendah. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada penggunaan kata 

bantu aspek le zhe/zháo guò dalam kalimat bahasa Mandarin, dan 

solusi untuk mengatasi kesalahan penggunaan kata bantu aspek le

zhe/zháo guò  adalah sebagai berikut: 

1.  Kesalahan penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo guò 

dalam tes yang diujikan kepada responden adalah kesalahan fungsi tata 

bahasa. Di antaranya yaitu: 

a. Sering terjadi kesalahan peletakan kata bantu aspek  le dan kata bantu 

aspek  di belakang kata kerja. 

b. Terjadi kesalahan memaknai waktu terjadinya suatu kejadian, sehingga 

sering terjadi kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le dan kata 

bantu aspek . 

c. Sering terjadi kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le dan kata 

bantu aspek  guò dalam suatu kalimat negatif. 

d. Sering terjadi kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le dan  guò 

pada saat terdapat kata keterangan waktu  yíjīng dan kata keterangan 

waktu  céngjīng. 

e. Sering terjadi kesalahan penggunaan kata bantu aspek  zhe yang 

berbeda menurut kondisi tertentu. 
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2. Faktor kesalahan penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo guò. 

Di antaranya, yaitu: 

a. Kesalahan penggunaan fungsi tata bahasa  (komplemen hasil) 

dilakukan oleh 15 responden, dengan persentase kesalahan 60%. 

b. Kesalahan penggunaan kata keterangan waktu  céngjīng yang 

biasanya diikuti dengan kata bantu aspek  guò dilakukan oleh 17 

responden, dengan persentase kesalahan 68%. 

c. Kesalahan penggunaan kata keterangan waktu  yǐjīng yang biasanya 

diikuti dengan kata bantu aspek le dilakukan oleh 5 responden, 

dengan persentase kesalahan 20%. 

d. Kesalahan penggunaan fungsi kata k n ngb y  (komplemen 

kemungkinan) yang dilakukan oleh 24 responden, dengan persentase 

kesalahan 96%. 

e. Kesalahan memaknai kalimat, sehingga menyebabkan kesalahan 

penggunaan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò. 

f. Kesalahan memaknai waktu kejadian pada kalimat, sehingga 

menyebabkan kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le  

zhe/zháo  guò. 

g. Kesalahan memilih kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò pada 

letak yang tepat. 

h. Kesalahan penggunaan fungsi tata bahasa, sehingga menyebabkan 

kesalahan penggunaan kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò. 

i. Kesalahan memilih kata bantu aspek  le  zhe/zháo  guò pada 

letak yang tepat. 

3. Solusi untuk mengatasi kesalahan penggunaan kata bantu aspek le

zhe/zháo guò, yaitu: 

a. Mempelajari fungsi tata bahasa  dari kata bantu aspek le zhe/zháo

guò secara seksama dan menyeluruh. 
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b. Mempelajari perbedaan penggunaan kata bantu aspek  le  zhe/zháo

 guò secara menyeluruh. 

c. Bertanya kepada pengajar bila terdapat materi dari fungsi tata bahasa 

kata bantu aspek le zhe/zháo guò yang dirasa masih belum 

dimengerti. 

d.  Memperbanyak latihan dalam penggunaan kata bantu aspek  le  

zhe/zháo  guò. 

 

5.2  Saran 

  Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Saran untuk pengajar bahasa Mandarin. 

Ketika pembelajaran bahasa Mandarin, pengajar diharapkan untuk 

mengajarkan materi tentang kata bantu aspek le zhe/zháo guò lebih 

detail mengenai masing-masing penggunaan kata bantu aspek kata bantu aspek  

le  zhe/zháo  guò. Bila terdapat pembelajar bahasa Mandarin yang masih 

kurang paham, pengajar bisa mengulangi materi kata bantu aspek le

zhe/zháo guò dan mengulangi materi dengan penjelasan dengan perlahan. 

Selain itu, dengan sering memberikan latihan menggunakan kata bantu aspek le

zhe/zháo guò dapat membantu pembelajar bahasa Mandarin untuk 

terbiasa menggunakan kata bantu aspek le zhe/zháo guò dan mampu 

membedakan penggunaannya. 

2. Saran untuk pembelajar bahasa Mandarin. 

Pembelajar bahasa Mandarin diharapkan dapat memperbaiki kesalahan 

yang pernah dilakukan dengan meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan 

kata bantu aspek le zhe/zháo guò. Lebih fokus saat pengajar 

menjelaskan materi kata bantu aspek le zhe/zháo guò. Bila terdapat 

beberapa penggunaan kata bantu aspek le zhe/zháo guò yang dirasa 

masih belum paham, dapat ditanyakan kepada pengajar. Belajar dan berlatih 
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secara mandiri agar dapat lebih menguasahi penggunakan kata bantu aspek le

zhe/zháo guò dengan tepat. 

 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya. 

Saran untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kata bantu 

aspek le zhe/zháo guò, karena penulis merasa penelitian ini masih 

terdapat kekurangan dan belum sempurna. 
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