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ABSTRAK 

 

Ristianti, Bela. 2018. “Efektivitas Permainan Tunjuk Abjad Terhadap Kosa 

Kata HSK Level 2 Pada Ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì)  SMA Kebon Dalem Semarang”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag, M.Ag. 

Pembimbing II : Anggraeni, S.T., MTCSOL.  

 

Kata Kunci : Efektivitas, Tunjuk Abjad, HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì)   

 

Teknik Tunjuk Abjad merupakan teknik pembelajaran kosa kata dengan 

membuat kata berdasarkan huruf yang dilihatnya dengan jumlah sebanyak-

banyaknya. Dalam penelitian ini teknik Tunjuk Abjad akan dikombinasikan 

dengan permainan kelompok. Pada saat permainan, siswa akan menyebutkan kosa 

kata HSK level 2 sebanyak-banyaknya sesuai abjad yang ditunjuk oleh guru.  

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan permainan 

Tunjuk Abjad terhadap kosa kata HSK level 2 di kelas XI Bahasa pada 

Ekstrakurikuler HSK SMA Kebon Dalem Semarang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Desain yang 

digunakan pada penelitian ini adalah One-Group Pretest-Postest Design. 

Penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Teknik Pengumpulan Data yang 

dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data 

dihitung berdasarkan  hasil pretest dan posttest menggunakan t-test. 

Berdasarkan perhitungan manual maupun SPSS Versi 15 menggunakan 

rumus t-test diperoleh t-hitung 0,752 dengan nilai t-tabel untuk N=18 dengan 

derajat kebebasan (db) N-1 = 17 adalah 2,11 dengan taraf signifikan (5%). 

Dengan demikian menunjukan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-

tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 0,752 < 2,11. Maka, Ho diterima, dengan 

kesimpulan bahwa permainan tunjuk abjad tidak efektif terhadap kosa kata HSK  

(汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 pada ekstrakurikuler SMA Kebon 

Dalem.  
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摘要 

 

Ristianti, Bela. 2018. “有效指字母表游戏对HSK 2级词汇 在课外HSK (汉语

水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) Kebon Dalem 高中三宝垄”. 论文。

外国语音与文学系。语音艺术学院。三宝垄国立大学。辅导老师I : 

Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag, M.Ag. 辅导老师  II : Anggraeni, S.T., 

MTCSOL 

 

关键词 ：有效，指字母表,  HSK (汉语水评考试hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

 

    指字母表是一个掌握生词根据字母的词汇教学技巧。在本研究种，指

字母表与团体游戏相结合。游戏中， 学生将教师指定的字母说出很多HSK2

级的词汇。 

本研究目的是确定在Kebon Dalem高中课外三宝垄的指字母表游戏对

HSK 2级词汇的有效。 

这研究使用一种定量研究。 本研究使用的设计是One-Group Pretest-

Posttest Design. 这研究使用饱和采样。本研究的数据收集技术是访谈，文档

和测试。基于前测试和后测试的结果计算数据分析是用 t-test。 

基于手动计算和SPSS 版本 15， 使用 t-test 获得 t-hitung 0,752，t-tabel 

N=18, 自由度（db） N-1 =17 是 2,11， 显着性水评为 （5%）。 从而， t-

hitung  小于 t-tabel，显着性水评为（5%）即 0,752 < 2,11。所以 HO 被接受，

得出的结论在Kebon Dalem高中课外三宝垄的 Tunjuk Abjad游戏对HSK 2级

词汇不有效。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

               Di era sekarang ini penggunaan bahasa asing selain bahasa Inggris juga 

mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 

lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun nonformal, selain 

mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah,  juga mulai mempelajari 

beberapa bahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis, 

bahasa Jerman dan bahasa Mandarin.  

Terdapat kurang lebih  6.500 bahasa di seluruh dunia. Meskipun begitu, 

ada sekitar 2000 bahasa yang  hanya memiliki penutur kurang dari seribu orang. 

Adapun bahasa yang paling banyak digunakan manusia di dunia adalah bahasa 

Mandarin. Secara keseluruhan, ada setidaknya 1,2 miliar orang yang fasih 

berbicara bahasa ini (Ibrahan Veza, 2016:15). 

Kedudukan bahasa Mandarin semakin penting seiring dengan 

meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok. Pada masa kini, bahasa Mandarin 

telah menjadi bahasa yang diprioritaskan untuk diajarkan di berbagai sekolah dan 

universitas di seluruh dunia. Popularitas ini bukan tanpa alasan. Terdapat  lebih 

dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang berbicara dalam bahasa Mandarin. 

Artinya, seperlima penduduk bumi mampu menggunakan bahasa Mandarin. Di 

Asia, bahasa ini banyak diucapkan oleh penduduk Tiongkok, Taiwan, Malasyia, 

Singapura, Brunei Darussalam, serta Indonesia (Ibraham Veza, 2016 : 96)
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Masuknya bahasa Mandarin dalam lembaga pendidikan merupakan salah  

satu mata pelajaran pilihan maupun wajib di sekolah tertentu, mulai dari Taman 

Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan beberapa Universitas di Indonesia ada 

yang membuka Program Study Mandarin. Salah satu sekolah yang mempelajari 

bahasa Mandarin di Semarang adalah SMA Kebon Dalem.  

   SMA Kebon Dalem adalah salah satu SMA swasta yang berada di 

Semarang. SMA Kebon Dalem terletak di daerah Pecinan. Pecinan merupakan 

daerah dengan mayoritas masyarakat Tionghoa. Kebanyakan siswa yang 

bersekolah di sini merupakan masyarakat domisili sekitar, namun ada juga 

beberapa yang berasal dari luar semarang. 

   Bahasa Mandarin di SMA Kebon Dalem Semarang merupakan mata 

pelajaran wajib bagi seluruh siswa terutama siswa jurusan bahasa. Pengajaran 

bahasa Mandarin di SMA Kebon Dalem dimulai dari kelas X Bahasa, XI Bahasa, 

XII Bahasa, XII IPA, dan XII IPS. Untuk kelas XII IPA dan IPS masing-masing 

mendapatkan 2 jam pelajaran dalam 1 kali pertemuan, sedangkan untuk kelas 

Bahasa mendapat pelajaran bahasa Mandarin 4 jam dalam seminggu. Di SMA 

Kebon Dalem juga mengadakan ekstrakurikuler bahasa Mandarin yang berfokus 

pada pelatihan ujian HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì).  

Ujian HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì)  sama halnya dengan 

TOEFL dalam bahasa Inggris. HSK (汉语水评考试  hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

merupakan ujian standardisasi Republik Rakyat Tiongkok dalam kemahiran 

berbahasa ( bahasa mandarin yang disederhanakan) bagi penutur bukan asli, yaitu 



3 
 

 
 

mahasiswa asing, pendatang dari luar, dan anggota kelompok etnis minoritas di 

Cina. Ujian HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) terdiri dari 6 Level. 

Ujian ini dibagi menjadi 2 yaitu HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) dan 

HSKK (汉语水评口语考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì). Setiap paket soal HSK (汉语

水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) menguji kemampuan peserta ujian dalam 

bidang mendengarkan (听 tīng), membaca (阅读 yuèdú), dan menulis (写 xiě). 

Setiap tingkatan  HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì) dibatasi 

oleh beberapa kosakata, semakin tinggi level yang diikuti maka semakin banyak 

pula kosakata yang harus dipelajari. Sedangkan HSKK (汉语水评口语考试

hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì) dikhususkan untuk menguji kemampuan dalam 

bidang berbicara. 

 Kegiatan ekstrakurikuler bahasa Mandarin HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu setiap levelnya yaitu pada hari rabu 

dan kamis, kegiatan ini dibawah bimbingan guru mata pelajaran bahasa Mandarin 

yaitu Kwan Lily Mustikawati. Sedangkan kegiatan belajar mengajar di SMA 

Kebon Dalem berlangsung dari pukul 07.00-14.30, dan esktrakulikuler 

berlangsung dari pukul 15.00-16.00 terkecuali untuk kegiatan ekstrakurikuler 

bahasa Mandarin HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 di kelas XI 

Bahasa dilaksanakan pada hari kamis pukul 12:45-13:45. Kegiatan ekstrakurikuler 

bahasa Mandarin HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) terbuka untuk  

siswa kelas X IPA, X IPS, XI IPA,  dan XI IPS yang ingin mengikuti  
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ekstrakurikuler ini. Sedangkan untuk kelas X Bahasa dan XI Bahasa sendiri wajib 

untuk mengikuti ekstrakurikuler ini. 

   Ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì)  di SMA 

Kebon Dalem Semarang ini  terdiri dari 4 level yaitu HSK (汉语水评考试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) Level 1, HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2, 

HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) Level 3 dan HSK (汉语水评考试

hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 4. Untuk HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) level 1 dan level 2 peserta lebih banyak dibandingkan untuk HSK (汉语水

评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 3 dan 4 yang hanya terdiri dari beberapa 

siswa saja. 

Setelah melakukan wawancara dengan Kwan Lily selaku guru  Mandarin 

di SMA Kebon Dalem dan siswa XI Bahasa yang mengikuti ekstrakurikuler HSK 

(汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2. Menurut Kwan Lily selaku guru 

bahasa Mandarin sekaligus pembina ekstrakurikuler bahasa Mandarin di SMA 

Kebon Dalem Semarang, ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) bertujuan untuk mengenalkan HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) pada siswa sekaligus meningkatkan pembelajaran bahasa Mandrin di 

SMA Kebon Dalem Semarang, agar siswa dapat menguasai pembelajaran bahasa 

mandarin dalam arti, kosa kata, pelafalan, makna dari setiap katanya serta siswa 

benar tata bahasanya agar tidak terbalik-balik sehingga siswa berani untuk 

berbicara. Untuk antusias para siswa sendiri sangat antusias dalam mengikuti 

ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) ini, karena selain 
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untuk menambah pengetahuan bahasa Mandarin juga  untuk mendapat sertifikat 

HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) maupun mendapat beasiswa sekolah 

di China. 

 Pembelajaran pada ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) di SMA Kebon lebih mengacu pada latihan-latihan soal HSK (汉语水评

考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) dan masih jarang menerapkan metode khusus untuk 

pembelajaran kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) tetapi 

sesekali ada game yaitu  tebak kata.  

Media yang digunakan untuk latihan soal  tīnglì ( listening) berupa tape 

recorder, untuk pembelajaran kosa kata dengan power point, dan mengartikan 

bersama kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 setiap 

pertemuan utuk dihafalkan, untuk yuèdú (reading) membahas latihan soal besama, 

maupun mengartikan bersama.  

Dari hasil wawancara siswa XI Bahasa, banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menghafal  kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) khususnya level 2 dari segi arti, maupun tulisan. Dengan demikian, dalam 

pembelajaran kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) perlu 

adanya teknik yang diharapkan dapat menambah semangat  dan ketertarikan para 

siswa dalam belajar kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì), 

sekaligus diharapkan dapat membantu siswa dalam mengingat kosa kata HSK (汉

语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì). Khususnya kosa kata HSK (汉语水评考试

hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2, karena dalam penelitian ini, Peneliti 



6 
 

 
 

memfokuskan pada ekstrakurikuler  HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

level 2 di SMA Kebon Dalem Semarang.  

Teknik merupakan cara kongkret yang dipakai saat proses pembelajaran 

berlangsung (Suyatno 2014:15). Dengan pemilihan teknik yang sesuai, diharapkan 

dapat memudahkan tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah teknik 

pembelajaran kosa kata  tunjuk abjad. Teknik Tunjuk abjad merupakan teknik 

pembelajaran kosa kata dengan membuat kata berdasarkan huruf yang dilihatnya 

dengan jumlah sebanyak-banyaknya, alat/media yang digunakan dalam teknik ini 

adalah  kartu huruf (Suyatno 2004: 69). Pada penelitian ini, teknik ini di 

kombinasikan dengan permainan untuk  menambah ketertarikan siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2, 

khususnya untuk melatih siswa dalam menghafal kosa kata HSK (汉语水评考试

hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2, sekaligus untuk melihat perkembangan siswa 

dalam mengingat kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2. 

Teknik Tunjuk abjad ini sebelumnya sudah di uji coba di SMA Negeri 1 

Salaman pada mata pelajaran bahasa Jepang  oleh Zazid Albastomi. Teknik 

Tunjuk Abjad ini terbukti efektik dalam pembelajaran kosa kata bahasa Jepang di 

SMA Negeri 1 Salaman. Sedangkan  pembelajaran bahasa Mandarin di SMA 

Kebon Dalem Sebelumnya menggunakan beberapa metode pengajaran yang 

sudah dipakai sepeti metode ceramah, metode terjemah, metode permaianan kata 

berantai yang di uji coba oleh Farih terbukti efektif dan penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif model time token arrend melalui media gambar pada 

siswa kelas x yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 
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Mandarin oleh Septa Kusuma Wardani dapat diterima untuk penerapan metode 

pembelajaran kooperatif model time token arrend melalui media gambar dapat 

meingkatkan kemampuan berbicara bahasa Mandarin dan perilaku baik siswa. 

Oleh karena itu pemilihan permainan Tinjuk Abjad ini diharapkan dapat 

melengkapi metode-metode pengajaran bahasa Mandarin di SMA Kebon Dalem, 

terutama untuk pengajaran kosa kata HSK pada ekstrakurikuler HSK (汉语水评

考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì ) level 2.  

         Dalam permainan Tunjuk Abjad ini, siswa akan menyebutkan kosa kata 

sebanyak-banyaknya sesuai abjad yang di tunjuk oleh guru. Dengan begitu teknik 

permainan tunjuk abjad ini di harapkan dapat meningkatkan  kosa kata  HSK (汉

语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 setiap kali permainan tunjuk abjad 

dilakukan. Seperti tujuan teknik pembelajaran tunjuk abjad yang dikemukakan 

Suyatno (2014:69) yaitu agar siswa dapat memproduksi kata dengan cepat dan 

banyak dalam waktu yang singkat. 

Teknik Tunjuk Abjad dirasa lebih cocok untuk digunakanan pada 

pembelajaran kosa kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì), karena kosa 

kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 sendiri terdiri dari  kata  

(生词 shēngcí) yang berawal dari  abjad A-Z. Sehingga diharapkan dapat 

memudahkan siswa dalam mengingat kosa kata (生词 shēngcí)  yang sudah 

dikelompokkan sesuai abjad tesebut serta memudahkan peneliti dalam menunjuk 

abjad secara acak ataupun tidak ketika berlangsungnya  permainan, yaitu sesuai 

nama permainan yang dipakai dalam peneltian ini yaitu permainan tunjuk abjad 



8 
 

 
 

yang pada intinya peneliti menunjuk abjad untuk disebutkan oleh siswa kosa kosa 

yang  sesuai abjad yang ditunjuk.  

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan uji coba keefektifan permainan 

tunjuk abjad untuk meningkatkan kemampuan kosakata. Sehingga peneliti memilih 

tema dengan judul “EFEKTIVITAS PERMAINAN TUNJUK ABJAD 

TERHADAP KOSA KATA HSK LEVEL 2 PADA EKSTRAKURIKULER HSK 

(汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì)  SMA KEBON DALEM SEMARANG”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud dan tujuan agar lebih efektif dan 

efisien dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

(1) Dalam penelitian ini peneliti meneliti keefektifan permainan tunjuk abjad pada 

ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) khususnya kosa 

kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 SMA Kebon Dalem 

Semarang. 

(2) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Kebon Dalem Semarang 

yang mengikuti Ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

Level 2. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, 

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 
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Bagaimana efektivitas permainan Tunjuk Abjad terhadap kosa kata HSK 

Level 2 pada ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

SMA Kebon Dalem Semarang? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah:Untuk 

mengetahui sejauh mana efektivitas permainan Tunjuk Abjad terhadap kosa kata 

HSK Level 2 pada ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

SMA Kebon Dalem Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga sebagai 

informasi ilmu pengetahuan dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman untuk bekal menjadi 

tenaga pengajar dan mengetahui efektivitas permainan Tunjuk Abjad untuk 

meningkatkan penguasaan kosa kata. 
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b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa menumbuhkan motivasi 

belajar bahasa Mandarin dan membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan 

kosa kata. 

c. Bagi guru dan sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses 

pembelajaran di sekolah.  

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini berisi tentang 

halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi ini berisi lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Uraian tentang isi skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.) Bab 1 (Pendahuluan) 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2.) Bab II (Kajian Pustaka dan Landasan Teori) 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka tentang penelitian 

terdahulu, landasan-landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Adapun teori 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode, teknik, permainan, tunjuk 

abjad, kosa kata, HSK, media dan ekstrakurikuler. 

3.) Bab III (Metode Penelitian) 

Pada bab ini akan membahas  mengenai jenis penelitian, desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen peneltian, uji validitas dan realibilitas Instrumen, langkah-langkah 

penelitian dan  sistem penelitian, metode analisis data. 

4.) Bab IV (Hasil penelitian dan Pembahasan) 

           Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian, langkah penerapan 

eksperimen (treatment), hasil penelitian, uji hipotesis dengan pengolahan data dari 

hasil penelitian. 

5.) Bab V (Simpulan dan Saran) 

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB  II 

TINJUAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan teknik 

model pembelajaran dengan menggunakan permainan Tunjuk Abjad yang dapat 

dijadikan kajian dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya sebagai 

beriku: 

Zazid Albastomi dari Universitas Negeri Semarang (2015) menghasilkan 

penelitian yang berjudul Efektifitas Permainan Tunjuk Abjad untuk Meningkatkan 

Kemampuan Kosakata Siswa SMA N 1 Salaman. Penggunaan Permainan Tunjuk 

Abjad pada penelitian ini teruji keefektifannya. Hal ini dapat dibuktikan nilai rata-

rata pada kelas eksperimen yaitu 85,39 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 

yaitu  79,77. Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dikarenakan kelas ini 

diberi perlakuan (eksperimen) dengan menggunakan permainan Tunjuk Abjad.  

Penelitian yang ke dua Annisa Thatsa Raharjo dari Universitas Pendidikan 

Indonesia (2013) dengan judul Efektivitas Penggunaan Teknik Alphabet Race 

dalam Meningkatkan Penguasaan Bahasa Jepang. Dari hasil analisis data, 

diperoleh nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan teknik permainan Alphabet 

Race adalah 38,9. Setelah menggunakan teknik permainan Alphabet Race dalam 

pembelajaran tersebut terdapat perbedaan nilai menjadi 85,3. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil pembelajaran 

kosa kata setelah menggunakan teknik permainan Alphabet Race. Dengan 
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demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik permainan Alphabet Race efektif 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang. Selain itu, dari hasil 

angket diketahui sebagian besar responden memberikan respon positif pada teknik 

permainan Alphabet Race. 

Penelitian yang ketiga oleh Ilhem Darfilal dengan judul The Effectiveness 

of  Using  Language Games in The Teaching Vocabulary the Case of Third Year 

Middle School Learness. Dari hasil penelitian menunjukan keefektifan metode ini 

dalam meningkatkan pengetahuan kosakata  siswa Sekolah Menengah Pertama 

EFL. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Zazid Albastomi 

(2015) dengan judul 

Efektifitas Permainan 

Tunjuk Abjad untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan Kosakata 

Siswa SMA N 1 

Salaman 

1. Menggunakan 

jenis penelitian 

yang sama yaitu, 

penelitian 

eksperimen.  

2. Menggunakan 

teknik tunjuk 

abjad. 

3. Menggunakan 

jenis metode 

kuantitatif. 

1. Pemilihan sampel yang 

digunakan, pada 

penelitian milik Zazid 

memilih sampel kelas  

XII IPA dan  XII IPS 

SMA N 1 Salaman, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan sampel 

siswa kelas XI Bahasa 

SMA Kebon Dalem 

Semarang yang 

mengikuti 

ekstrakurikuler HSK 

(汉语水评考试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) level 2.  

2. Penelitian Zazid 

digunakan dalam 

pembelajaran bahasa 

Jepang sedangkan 

dalam penelitian ini 

digunakan dalam 

pembelajaran kosa kata 

HSK (汉语水评考试
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hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK 

(汉语水评考试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì). 

2. Annisa Thatsa Raharjo 

(Universitas 

Pendidikan Indonesia) 

dengan judul 

Efektivitas 

Penggunaan Teknik 

Alphabet Race dalam 

Meningkatkan 

Penguasaan Bahasa 

Jepang (2013). 

1. Menggunakan 

jenis penelitian 

yang sama yaitu, 

penelitian 

eksperimen.  

2. Sama-sama 

berfokus pada 

permainan untuk 

pembelajaran 

kosa kata. 

3. Menggunakan 

desain  

eksperimen yaitu 

One Grup Pretest 

Posttest Design.  

 

1. Pemilihan sampel yang 

digunakan, pada 

penelitian milik Annisa 

Thatsa Raharjo memilih 

sampel kelas X1 SMA 

Negeri 2 Bandung. 

Sedangkan pemilihan 

pada penelitian ini 

adalah siswa kelas XI 

Bahasa SMA Kebon 

Dalem Semarang yang 

mengikuti 

ekstrakurikuler HSK (汉

语 水 评 考 试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) level 2. 

2. Penelitian Annisa Thatsa 

Raharjo digunakan 

dalam pembelajaran 

bahasa Jepang 

sedangkan dalam 

penelitian ini digunakan 

dalam pembelajaran 

kosa kata HSK (汉语水

评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK (汉

语 水 评 考 试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) bahasa 

Mandarin. 

3. Penelitian Annisa Thatsa 

Raharjo menggunakan 

teknik Alphabet Race 

sedangkan milik 

penelitian ini 

menggunakan 

permainan Ttunjuk 

Abjad. 

3. Ilhem Darfilal  dari  

University of Tlemcen 

(2014/2015) dengan 

1. Penelitian sama-

sama berfokus pada 

pembelajaran kosa 

1. Pemilihan sampel yang 

digunakan, pada 

penelitian Ilhem Darfilal 
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judul The 

Effectiveness of  

Using  Language 

Games in The 

Teaching Vocabulary 

the Case of Third Year 

Middle School 

Learness. 

kata melalui 

permainan. 

2. Sama-sama 

bertujuan 

meningktkan kosa 

kata yang dipelajari. 

 

adalah siswa kelas tiga 

di sekolah menengah 

El_Aid Aal-Khalifa. 
Sedangkan pemilihan 

pada penelitian ini 

adalah siswa kelas XI 

Bahasa SMA Kebon 

Dalem Semarang yang 

mengikuti 

ekstrakurikuler HSK (汉

语 水 评 考 试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) level 2. 

2. Penelitian Ilhem Darfilal 

digunakan dalam 

pembelajaran bahasa 

Inggris  sedangkan 

dalam penelitian ini 

digunakan dalam 

pembelajaran kosa kata 

HSK (汉语水评考试
hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK (汉

语 水 评 考 试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) bahasa 

Mandarin. 

3. Penelitian Ilhem Darfilal 

menggunakan jenis 

metode kuantitatif dan 

kualitataif. Sedangkan 

pada penelitian 

menggunakan jenis 

kuantitatif saja. 

              

              Berdasarkan kajian pustaka di atas dari pengelompokan persamaan dan 

perbedaan  pada  penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang berjudul “Efektivitas Permainan Tunjuk Abjad Terhadap 

Kosa Kata HSK Level 2 Pada Ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) SMA Kebon Dalem Semarang” belum pernah dilakukan untuk 
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pembelajaran kosa kata bahasa Mandarin khususnya pada kosa kata HSK Level 2 

pada ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试hànyǔ shuǐpíng kǎoshì).  

2.2 Landasan Teoretis 

Pada sub bab ini peneliti menjelaskan tentang, metode, teknik, permainan, tunjuk 

abjad, kosa kata, HSK, media dan ekstrakurikuler 

2.2.1 Metode 

Menurut Sudaryanto (2015: 9) metode merupakan cara yang harus 

dilaksanakan atau  diterapkan. Menurut Suyatno (2004:15) metode adalah 

prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Dari metode, 

teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif. Satu metode dapat diaplikasikan 

melalui berbagai teknik pembelajaran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) metode merupakan  cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan metode abjad merupakan metode 

belajar membaca yang dimulai dengan mengenal huruf demi huruf, lalu 

merangkaikannya menjadi suku kata. Menurut Fachrurrozi dan Mahyuddin 

(2000:9) metode merupakan rencana menyeluruh yang berhubungan dengan 

penyajian materi pembelajaran secara teratur dan tidak saling bertentangan dan 

didasarkan pada suatu pendekatan. 

Dari berbagai pendapat di atas metode dapat disimpulkan yaitu suatu 

pendekatan atau cara untuk memudahkan suatu proses kegiatan guna tercapainya 

tujuan kegiatan tersebut. 
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2.2.2 Teknik  

Menurut KBBI edisi empat (1994:1422) teknik merupakan metode atau 

sistem mengerjakan sesuatu. Menurut Suyatno (2004:15) teknik adalah cara 

kongkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti halnya 

menurut Sudaryanto (2015: 9) teknik merupakan cara melasanakan atau cara 

menerapkan metode. Dan sebagai cara, kejatian atau identitas teknik ditentukan 

adanya oleh alat yang di pakai. Menurut Fachrurrozi dan Mahyuddin (2000:17) 

teknik bersifat implementasional. Artinya, suatu teknik adalah apa yang benar-

benar berlangsung dalam suatu kelas bahasa. Menurut Iskandarwassid ( dalam 

Zazid 2015 ) teknik adalah sebuah cara khas yang operasional, yang dapat 

digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berpegang pada proses 

sistematis yang terdapat dalam metode. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan teknik merupakan cara bagaimana 

menerapkan/mendukung suatu metode pada  berlangsungnya suatu proses 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

2.2.2.1 Teknik Pembelajaran Kosa kata 

Menurut Suyatno (2004 : 66-77) dalam buku teknik dan pembelajaran 

bahasa dan sastra yang menjelaskan beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran kosa kata yaitu: 

1) Komunikata 

Tujuan teknik pembelajaran komunikata agar siswa dapat mengartikan 

kata dari berbagai segi  menurut fungsi kata tersebut. Alat yang digunakan hanya 

alat tulis. Teknik ini dapat dilakukan perorangan maupun secara kelompok. 
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Misalnya, guru menyodorkan kata sapu kepada salah satu siswa, kemudian siswa 

tersebut memberikan ilustrasi kata atau gerakan yang menggambarkan kata sapu 

untuk di tebak makna katanya oleh siswa yang lainnya.  

Cara menerapkannya (1) guru memberikan pengantar, (2)guru menyodori 

1 kata kepada siswa di tempat yang terpisah dri teman belakangnya (3) siswa 

menebak dengan menyebutkan makna kata atau ilustrasi kata, (4) siswa 

mengungkapkan aktivitas siswa yang telah dilakukannya, (5) guru merefleksikan 

kegiatan tersebut.  

2)  Kata Selingkung  

Tujuan teknik pembelajran kata selingkung  agar siswa dapat menentukan 

kata yang mempunyai makna berdekatan dengan kata tersebut. Umpamanya, guru 

menyodorkan kata akar kemudian siswa menyebutkan kata selingkungnya berupa 

batang, daun, buah, dan seterusya. Alat yang diperlukan kartu kata secukupnya. 

Kegiatan ini dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. 

Cara menerapkan (1) guru memberikan pengantar, (2) siswa membentuk 

kelompok, (3) guru memeberikan 25 kartu kata yang harus diselesaikan dalam 10 

menit, (4) siswa mengidentifikasikan kata demi kata kemudian mendiskusikan 

kata-kata selingkungnya. Kata yang harus ditambahkan dapat ditentukan 

jumlahnya umpamanya minimal kata selingkung, (5) kemudian wakil kelompok 

menyampaikan laporan dihadapan kelompok lain, (6) kelompok lain 

mengomentari laporan yang disampaikan tersebut, (7) siswa menarik simpulan 

dari aktivitas yang mereka lakukan, dan (8) guru merefleksikan pembelajaran 
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pada hari itu. Teknik ini sebaiknya dilaksanakan dalam format loma antar 

kelompok.  

3) Kartu Kata 

Teknik kartu kata merupakan teknik pembelajaran kata majemuk melalui 

kartu. Kartu tersebut berukuran 2 cm lebarnya dan panjang 15 cm yang di 

dalamnya tertulis kata tunggal. Permainan ini dapat diterapkan secara individu 

dan kelompok. Teknik pembelajaran kartu kata ini bertujuan agar siswa dapat 

dengan mudah, senang, dan bergairah dalam memahami kata majemuk melalui 

poses yang dilalui sendiri. Misalnya guru memberikan beberapa kartu yang 

berisikan potongan suku kata dengan acak  dari jang-pan-ngan-ta atau sa-ker-ja-

ma, kemudian siswa akan menyusun kat-kata tersebut menjadi kata majemuk 

yaitu panjang tangan dan kerja sama. 

Cara menerapkan teknik kartu kata sebagai berikut. Tiap siswa 

mendapatkan  delapan atau sepuluh kartu yang di dalamnya sudah tertera kata. 

Kartu yang di dalamnya sudah tertera  kata. Kartu yang diberikan haruslah genap 

karena kartu tersebut akan digabungkan menjadi kata majemuk. Tugas siswa 

memasangkan kartu satu dengan kartu yang lainnya. Pemasangan itu harus dapat 

memunculkan makna baru. 

Tahap pertama sebaiknya tidak dibatasi waktu  karena hanya berupa 

penjajagan atau pelatihan awal. Kalau siswa sudah dipandang mampu, tahap 

berikutnya guru memberikan kartu kata untuk dilombakan berdasarkan waktu 

yang disiapkan. Lomba sebaiknya diterapkan ke dalam kelompok.  Tiap kelompok 

menerima 50 kartu karta. Dengan waktu yang sedikit, yakni 10 menit, siswa akan 
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termotivasi dengan sendirinya untuk menyelesaikan tugasnya.  Jangan 

memberikan kartu kata dalam jumlah sedikit karena akan ada anggota kelompok 

yang pasif. 

Setelah lomba usai, guru harus memperingatkan keberhasilan siswa di 

papan tulis. Siswa yang selesai dalam waktu tercepat dihargai atau dirayakan. 

Begitu pula, siswa yang terlambat menyelesaikan juga dirayakan. Setelah itu, guru 

bertanya kepada siswa tentang kesan mereka dalam melaksanakan permainan ini. 

Arahkan pertanyaan tersebut ke konteks kata majemuk. 

Kemudian, siswa mengelompokan kata majemuk yang dipasangkan siswa. 

Hasilnya siswa dapat menemukan berbagai bentuk dan jenis kata majemuk. Guru 

terus memfasilitasi usaha siswa untuk terus mencermati karakteristik kata 

mejemuk dari kata yang digabungkan siswa. 

4) Tunjuk Abjad 

Tujuan teknik pembelajaran tunjuk abjad adalah agar siswa dapat 

memproduksi  kata dengan cepat dan banyak dalam waktu yang singkat. Ketika 

guru menyodorkan huruf s, siswa dapat menyebutkan kata sukses, sikat, sakit, 

susah, sehat, dan seterusnya asalkan kata tersebut diawali huruf s. Alat yang 

dibutuhkan  adalah kartu huruf sebanyak-banyaknya. Teknik ini dapat dilakukan 

perseorangan maupun kelompok. 

Cara menerapkankannya (1) guru memberikan pengantar tentang kegiatan 

yang akan dilakukan siswa, (2) di depan kelas guru membawa beberapa kartu 

huruf, kemudian menunjukan kepada semua siswa, (3) siswa segera membuat kata 

berdasarkan huruf yang dilihatnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya dalam 
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waktu yang ditentukan oleh guru (waktu yang disediakan semakin lama harus 

semakin sedikit umpamanya 1/3 menit untuk 1 huruf menjadi 30 detik untuk 1 

huruf), (4) siswa menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan oleh mereka, dan 

(5) guru merefleksikan aktivitas yang telah dijalani mereka. 

5) Kata Salah Benar 

Tujuan teknik pembelajaran kata salah benar adalah agar siswa dapat 

memilih kata yang benar dan yang salah dengan cepat. Jika guru meyodorkan kata 

yang benar kepada siswa, siswa menuliskan dengan huruf B di buku tulisnya. 

Siswa dapat menyebutkan kata yang benar dengan huruf B dan yang salah dengan 

huruf S. Umpamanya guru memperlihatkan di depan kelas kata apotik maka siswa 

segera menyebutkan huruf  S ke dalam buku tulisnya pertanda kata tersebut salah. 

Alat yang dibutuhkan  adalah lembar yang ditulisi kata yang benar maupun kata 

yang salah penulisannya. Teknik ini dapat dilakukan perseorangan maupun 

kelompok. 

Cara menerapkannya, (1) guru memberikan pengantar tentang kegiatan 

belajar yang akan dilakukan oleh siswa, (2) di depan kelas guru membawa 

beberapa lembar kata, kemudian menunjukan kepada semua siswa kata demi kata, 

(3) siswa segera menulis kata tersebut benar atau salah ke dalam buku tulisnya,    

(4) siswa menukar hasil jawabannya ke teman lain, (5) guru memberikan jawaban 

yang benar, (6) kemudian siswa mengoreksi pekerjaan temannya, (7) guru 

merefleksikan aktivitas yang telah dijalani siswa. 
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6) Kata dari Gambar 

           Teknik pembelajaran kata dari gambar bertujuan agar siswa dapat 

membuat kata dengan cepat berdasarkan gambar yang dilihat. Misalnya, guru 

menunjukan  gambar banjir yang melanda sebuah desa. Dari gambar tersebut 

siswa memproduksi kata air, musibah, bencana, ikan, kotoran, berbau, dan 

seterusnya dalam waktu yang ditentukan. Alat yang dibutuhkan adalah gambar-

gambar yang bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran, yang berukuran sama 

dengan kalender besar, teknik ini dapat dijalankan perseorangan maupun 

kelompok. 

Cara  menerapkannya (1) guru memberikan pengantar, (2) guru 

menunjukan gambar di depan kelas selama beberapa menit, (3) siswa 

mengidentifikasi gambar kemudian menuliskan beberpa kata yang bersumber dari 

gambar yang dilihatnya, (4) kata yang dihasilkan  dapat ditentukan jumlahnya 

umpamanya minimal 5 kata, (5) wakil kelompok menyampaikan hasilnya 

dihadapan kelompok lain, (6) kelompok lain mengomentari laporan yang 

disampaikan tersebut, (7) siswa menarik simpulan dari aktivitas yang mereka 

lakukan, dan (8) guru merefleksikan pembelajaran pada hari itu. 

7) Banding Kata 

Tujuan teknik  pembelajaran banding kata adalah agar siswa dapat 

mengartikan kata yang bersinonim atau berantonim. Siswa diberi 4 kata yang 

bersinonim atau 2 kata yang berantonim kemudian siswa memaknai masing-

masing kata sehingga menemukan persamaan atau perbedaan melalui 

perbandingan. Alat yang dugunakan  adalah amplop dan kartu kata yang ditempel 
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pada kertas manila agar dapat digunakan dalam pembelajaran berikutnya. 

Kegiatan ini dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. 

Cara menerapkannya(1) guru memberikan pengantar tentang kegiatan 

belajar pada hari itu, (2) guru memberikan amplop yang berisi kata-kata yang 

bersinonim atau kata-kata yang berantonim, (3) siswa mengidentifikasi kat-kata 

yang diterima, (4) siswa memberikan makna tiap kata sehingga siswa dapat 

membandingkan  makna kata yang satu dengan makna kata yang lain, (5) guru 

menyatakan berhenti jika waktu yang ditetukan habis, (6) guru mempresentasikan 

siswa yang lebih cepat sampai ke yang lebih lambat, (7) guru dapat mengulangi 

kegitan tersebut dengan amplop dan kata yang berbeda, dan (8) guru 

merefleksikan kegiatan pada hari itu.  

8) Kata Berpasangan 

Tujuan teknik pembelajaran kata berpasangan adalah agar siswa dapat 

membuat kata majemuk dangan cepat dan tepat. Tiap siswa menerima satu kata 

kemudian siswa  tersebut mencari pasangan dengan teman yang lain sambil 

mencocokkan kata yang diterima masing-masing dapat membentuk kata majemuk. 

Misalnya siswa A mendapat kata lidah dan siswa B mendapat kata buaya, maka  

siswa harus mencari kata pasangan dari potongan kata yang didapat agar bisa 

menjadi kata majemuk, dalam contoh ini yaitu lidah buaya. Alat yang digunakan 

adalah kartu kata sejumlah siswa. Kegiatan ini dapat dilakukan baik perseorangan 

mauun kelompok.  

Cara menerapkan (1) guru memberikan pengantar tentang tekni 

pelaksanaan kegiatan hari itu, (2) guru memberian kartu kata kepada siswa dengan 
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cara tiap siswa mendapatkan 1 kata, (3) setelah siswa mendapatkan kata tersebut, 

berdasarkan aba-aba guru, siswa mencari pasangan dengan tema lai berdasarkan 

kata yang dapat membentuk kata majemuk, (4) pasangan tersebut mengartikan 

kata majemuk yang diperolehnya dan membuat kata majemuk tersebut ke dalam 5 

kalimat yang berbeda, (5)siswa menyerahkan hasil pekerjaannya kepada guru, (6) 

guru merefleksikan pembelajaran pada hari itu. 

9) Kata Kunci 

Tujuan teknik pembelajaran kata kunci adalah agar siswa dapat 

menentukan kata yang dapat mewakili isi bacaan atau isi tulisan. Saat diberikan 

satu lembar tulisan, siswa dapat memaknai tulisan tersebut dengan  minimal 5 

kata. Umpamanya, siswa dapat memaknai tulisan tersebut dengan minimal 5 kata 

kemacetan, kumuh, banjir, polusi, dan sibuk. Alat yang diperlukan fotokopi 

tulisan yang sesuai dengan tema pembelajaran.  Alat yang diperlukan  fotokopi 

tulisan yang sesuai dengan tema pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan 

perseorangan ataupun kelompok. 

Cara menerapkannya (1) guru memberikan pengantar, (2) siswa 

membentuk kelompok, (3) guru memberikan lembar tulisan, (4) siswa 

mengidentifikasi tulisan, (5)setelah mengidentifikasikan, siswa mendiskusikan 

kata kunci yang cocok dengan tulisan minimal 5 kata, (6) kemudian wakil 

kelompok menyampaikan laporan dihadapan kelompok lain, (7) kelompok lain 

mengomentari laporan yang disampaikan tersebut, (8)siswa menarik simpulan 

dari aktivitas yang mereka lakukan, dan (9) guru merefleksikan pembelajaran 

pada hari itu. 
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10) Bursa Kata 

Teknik pembelajaran bursa kata bertujuan agar siswa dapat menerangkan 

makna kata serta memahami strukturnya secara cepat berdasarkan kemampuan 

siswa sendiri. Alat yang dibutuhkan adalah stopes besar yang tembus pandang 

dengan isi potongan kata sebanyak-banyaknya (kata dapat berjumlah ratusan). 

Akan lebih baik, kata tersebut ditempel diatas kertas manila atau kertas yang agak 

tebal agar awet. Kata dapat diperoleh dari membuat sendiri atau menggunting kata 

dari koran, majalah, atau surat. 

Cara menerapkan teknik ini adalah (1) siswa mengambil jumlah potongan 

kata dari dalam stoples berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan 

pemaknaan dan menganalisis kata berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (2) 

guru mengatakan mulai untuk mendorong siswa memulai memaknai dan 

menentukan makna kata sambil mengatakan bahwa waktu yang tersedia hanya 10 

menit. Setelah waktu yang dijadwalkan habis, siswa wajib menghentikan aktivitas. 

Kemudian siswa saling menyebutkan jumlah kata yang diselesaikan dari jumlah 

potongan kata yang diambil. Siswa terbanyak dalam menyelesaikan 

diberiperayaan sedangkan yang meyelesaikan paling sedikit diberi motivasi. (3) 

guru memberikan contoh dua atau tiga kata yang terdapat dalam stoples untuk 

dimaknai. Kemudian, bursa dimulai lagi dengan waktu yang agak panjang, 

misalnya 20 menit. Siswa diperbolehkan mengambil lebih banyak. Setelah waktu 

habis, guru mengulangi lagi proses pengecekan. 
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11) Tempel Kata 

Tujuan teknik pembelajaran tempel kata adalah agar siswa dapat 

menggunakan kata  sesuai dengan maknanya melalui gambar benda atau gambar 

situasi tertentu. Siswa dapat mencocokkan kata yang mereka pilih sesuai dengan 

gambar yang disediakan guru. Alat yang digunakan adalah gambar benda/situasi, 

kartu kata, dan paku pines. Kegiatan ini dapat dilakukan peseorang maupun 

kelompok. 

Cara menerapkan teknik pembelajaran tempel kata adalah (1) guru 

memberikan penjelasan awal tentang teknik kegiatan ini, (2) guru memberikan 

gambar kepada tiap kelompok tentang berbagai bentuk gambar (gambar orang 

marah, bergembira, sedih, persahabatan, dan lain-lain) dan beberapa kartu kata 

yang sesuai dengan gambar, (3) guru memberikan aba-aba berkaitan dengan 

dimulainya kegiatan menempel, (4) siswa menempel kata sesuai dengan gambar 

yang disediakan dengan cepat dan tepat, (5) siswa menerangkan keterkaitan antara 

gambar dan kartu yang ditempel, dari kegiatan menepel tersebut siswa dapat 

melanjutkan membuat kalimat dari kata yang ditempel, dan (6) guru 

merefleksikan kegiatan tersebut. 

Kegiatan ini dapat dilakukan berulang-ulang dengan gambar yang berbeda. 

Upayakan gambar yang disiapkan disesuaikan dengan tema pembelajaran. 

Gambar yang disiapkan diharapkan berbagai macam bentuk dan ditempel dikertas 

yang luas. Kartu kata perlu disaipkan lebih dari jumlah gambar yang tersedia 

sehingga siswa dapat memilih dan menimbang-nimbang kata yang akan 

ditempelkan. Kegiatan ini akan lebih menarik jika dilakukan dalam bentuk lomba.  
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12) Buat Kata Majemuk 

Tujuan teknik buat kata majemuk adalah agar siswa dapat membuat kata 

majemuk yang baik dan benar melalui variasi bentuk. Alat yang digunakan adalah 

pulpen, pensil, dan buku tulis. Siswa membuat langsung berbagai variasi kata 

majemuk dalam kondisi senang, ceria dan menantang. Misalnya, kata tunggal 

tersebut adalah ahli, maka siswa membuat kata majemuk dari kata ahli, contohnya 

ahli bedah, ahli sihir dsb. 

Siswa membuat kata majemuk melalui kata tunggal. Kata tunggal 

ditentukan oleh guru. Setelah itu, siswa saling mendiskusikan hasil kata majemuk 

yang dibuatnya. Berikutnya, siswa membuat kata majemuk dengan kata tunggal 

yang diberikan oleh guru. Begitu seterusnya, sampai siswa mendapatkan berbagai 

variasi kata majemuk. Siswa menyimpulkan proses yang dilaluinya. Jangan lupa, 

guru memfasilitasi siswa untuk merefleksikan kegiatan tersebut. 

13) Pilih Kata 

Teknik pembelajaran pilih kata ini bertujuan agar siswa dapat  memilih 

kata yang benar dan yang salah. Setelah dapat memilah, siswa diharapkan dapat 

menentukan letak kesalahan kata tertentu. Alat yang digunakan adalah stoples 

sedang sesuai jumlah kelompok, potongan kata yang benar dan salah sebanyak-

banyaknya dalam satu toples, dan kertas manila merah ukuran folio untuk 

meletakkan kata yang salah serta ketas manila hijau untuk meletakkan kata yang  

benar (kertas manila ini dapat diganti dengan kotak, gelas, atau apa saja yang 

dapat menampung potongan kertas). 
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Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru perlu mengecek jumlah kata 

yang sama dari stoples satu ke stoples lainnya. Hal itu dilakukan agar taip 

kelompok mempunyai potongan kata yang sama bentuk dan jumlahnya. 

Kemudian, siswa membentuk kelompok. Guru memberikan ilustrasi singkat 

tentang cara permainan yang akan dijalankan. Setelah dipastikan siswa paham 

akan proses yang akan dijalankan, guru menempatkan stoples dan lembar kertas 

manila ditengah kelompok. Siswa tidak boleh mengambil potongan kata terlebih 

dahulu sebelum ada aba-aba dari guru. 

 Setelah aba-aba ditentukan, siswa secara tepat memilih kata yang benar 

dan yang salah. Bila waktu yang ditentukan habis, siswa harus menghentikan 

segala aktivitasnya. Kemudian, stoples yang sudah kosong diambil . siswa 

menghitung berapa kata yang salah dan benar yang telah dipilah. Anggota 

kelompok mencatat kata-kata tersebut. Bandingkan perolehan dengan kelompok 

lain, berikan perayaan kepada siswa yang cepat, banyak, dan tepat dalam memilah. 

Berikan kunci jawabannya ke kelompok agar mereka dapat mengoreksi hasil 

kelompok lain setelah hasilnya dipertukarkan. Setelah itu, hasil dikembalikan lagi 

kek kelompok asal untuk dianalisis. Hasil analisis dipaparkan didepan kelas untuk 

didiskusikan secara pleno. Jangan lupa, guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. 

14) Buat Kamus 

Tujuan teknik pembelajaran buat kamus adalah agar siswa dapat 

mengartikan dan memaknai kata sesuai dengan makna yang sesungguhnya yang 

disusun berdasarkan alfabet. Siswa menghimpun kata dari sebuah teks bacaan 

yang telah disiapkan kemudian  mengelompokkan kata-kata dalam teks 
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berdasarkan alfabet dan artinya. Alat yang digunakan adalah teks bacaan dan 

kertas kosong. Kegiatan ini dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. 

Cara menerapkan kegiatan ini (1) guru menerangkan untuk teknik 

pelaksanaan cara membuat kamus, (2) guru memberikan teks bacaan kepada siswa. 

Siswa mengelompokkan semua kata berdasarkan maknanya, (3) setelah itu siswa 

memaknai atau mengartikan kata tersebut secara alfabetis, (4) siswa melaporkan 

hasil pekerjaan yang dibuatnya di depan kelompok lain, (5) siswa saling 

mendiskusikan hasil pekerjaan mereka, (6) guru merefleksikan kegiatan tersebut. 

Kegiatan membuat kamus dapat diperluas dengan jumlah kata berdasarkan 

kata-kata yang dimiliki siswa saat itu. Siswa dengan bebas menuangkan 

perbendaharaan kata yang mereka punyai ke dalam buku.  

15) Buat Indeks 

Tujuan teknik pembelajaran buat indeks adalah agar siswa dapat membuat 

kata petunjuk yang terdapat dalam sebuah buku berdasarkan indeks tokoh, tempat, 

judul buku dan lain-lain. Siswa membuat indeks melalui buku yang disiapkan oleh 

guru. Upayakan buku tersebut tidak berindeks. Alat yang digunakan adalah buku 

tanpa indeks dan kertas kosong. Kegiatan ini dapat dilakukan perseorang maupun 

kelompok. 

Cara menerapkan teknik pembelajaran ini adalah (1) guru menjelaskan 

tentang teknik pelaksanaan pembelajaran buat indeks, (2) guru memberikan buku 

ke tiap kelompok, (3) siswa mengidentifikasi nama tokoh dan halaman tempat 

tokoh tersebut diseut (jika indeks tokoh), (4) siswa menyusun daftar tokoh yang 

telah diidentifikasi berdasarkan alfabet, (5) sisa melaporkan hasil pengindeksan 
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kepada kelompok lain, kelompok lain saling mengomentari, (6) guru 

merefleksikan hasil kegiatan. 

16) Kata Berkait 

Tujuan teknik pembelajaran kata berkait adalah agar sisiwa mempunyai 

perbendaharaan kata dengan memberikan makna secara cepat. Siswa mengaitkan  

kata satu dengan kata lainnya, yang mempunyai wilayah  makna yang sama. 

Umpamanya, ketika siswa diberi kata hujan, mereka langsung menyebutkan kata 

yang berkaitan dengan hujan, contohnya banjir, ikan, dingin, basah dan seterusnya. 

Alat yang digunakan adalah daftar kata dan kertas kosong. Kegiatan ini dapat 

dilakukan perseorangan maupun kelompok. 

Cara menerapkan teknik ini adalah (1) guru memberikan penjelasan 

singkat tentang melaksanakan kata berkait, (2) siswa menyiapkan kertas kosong, 

(3) guru mendiktekan satu kata, (4) siswa menuliskan kata tersebut ditengah 

kertas kosong, kemudian mereka melingkari kata tersebut, (5) siswa menuliskan 

kata yang terkait mengelilingi lingkaran yang telah dibuatnya, (6) guru 

mengalirkan kata demi kata sesuai waktu yang disediakan, (7) siswa saling 

melaporkan jumlah kata yang diprodukinya, (8) siswa yang terbanyak 

memproduksi kata yang terkait perlu mendapatkan penghargaan, (9) guru 

merefleksikan kegiatan tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembelajaan teknik ini, guru dapat memutarkan lagu 

secara lembut sambil mendiktekan kata yang perlu diolah oleh siswa. Biarkanlah 

siswa berkreasi dalam memproduksi kata yang berkait. Dari kegiatan kata yang 
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berkait tersebut, siswa dapat melanjutkan dalam membuat kalimat atau paragraf 

berdasarkan kata yang dihasilkan. 

2.2.3 Hakikat Permaianan 

Menurut KBBI edisi keempat (1995: 858) Permainan merupakan sesuatu 

yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Menurut 

Drs. Soeparno (1988: 60) Permainan merupakan suatu aktivitas untuk 

memeperoleh suatu ketrampilan tertentu dengan cara yang menggembirakan.  

2.2.3.1Pengertian  Permainan Bahasa 

Menurut  Hrbrata (2009 : 7) dalam Ahmad Arifin (2017), setiap permainan 

bahasa yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran harus secara langsung 

dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Apabila ketrampilan yang 

diperoleh dalam permainan itu berupa ketrampilan bahasa tertentu, maka disebut 

permainan bahasa (Soeparno 1988: 61).  

Dari pengertian di atas pengertian permainan bahasa merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung berupa permainan 

dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan bahasa serta mencapai tujuan 

pembelajaran.  

2.2.3.2 Tujuan Permainan Bahasa 

Menurut Soeparno (1988:6), permaianan bahasa mempunyai tujuan ganda, 

yakni untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih ketrampilan berbahasa 

tertentu. Apabila ada suatu permainan yang dapat menimbulkan kegembiraan 

tetapi tidak mengandung latihan ketrampilan berbahasa, maka permainan itu tidak 

dpat disebut permainan bahasa. Sebaliknya apabila ada suatu kegiatan yang dapat 
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melatih ketrampilan berbahsa tertentu tetapi tidak menimbulkan kegembiraan, 

maka kegiatan itu juga tidak dapat disebut permainan bahasa. Jadi untuk disebut 

sebagai permainan bahasa harus memenuhi kedua syarat diatas. Setiap permainan 

bahasa yang dilaksanakan harus langsung menanjung tercapainya  tujuan 

instruksional. Selain itu permainan bahasa tersebut secara tidak langsung juga 

dapat memupuk berbagai sikap yang positif, misalnya, solidaritas, sportivitas, 

kreatifitas dan rasa percaya diri. 

2.2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Permainan Bahasa menurut Drs. 

Soeparno 

1. Kelebihan: 

1) Permainan bahasa merupakan media pengajaran bahasa yang dapat dipakai 

meningkatakan kadar  CBSA dalam proses belajar-mengajar.  

2) Permainan Bahasa dapat dipakai untuk mrmbangkitkan  kembali kegairahan 

belajar siswa yang mulai melesu. 

3) Sifat kompetitif dalam permainan  dapat mendorong siswa berlomba-lomba 

maju. 

4) Selain menimbulkan kegembiraan dan melatih ketrampilan tertentu, 

permainan bahasa juga dapat memupuk rasa solidaritas ( terutama untuk 

permainan beregu). 

5) Materi yang dikomunikasikan lewat permainan bahasa biasanya mengesan 

sehinga sukar dilupakan. 
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2. Kekurangan: 

1) Pada umumnya, jumlah siswa dalam satu kelas terllau besar. Hal tersebut 

akan menimbulkan kesulitan untuk melibatkan seluruh siswa dalam 

permainan. Siswa yang tidak terlibat itu kadang-kadang justru mengganngu 

jalannya permainan yang sedang berlangsung. 

2) Tidak semua materi pelajaran dapat dikomunikasikan melalui media 

permainan. 

3) Permainan bahasa biasanyanya menimbulkan suara gaduh. Hal tersebut jelas  

akan mengganggu kelas yang berdekatan. 

4) Banyak yang memperlakukan permainan bahasa sebagai kegiatan untuk 

mengisi waktu kosong sajs. 

5) Permainan  bahasa banyak mengandung unsur spekulasi. Siswa yang 

menang dalam suatu perainan belum dapat dijadikan ukuran bahwa siswa 

tersebut lebih pandai dari pada siswa lain. 

2.2.4 Permainan Tunjuk Abjad 

  Menurut Suyatno (2004:69) Tunjuk Abjad merupakan teknik 

pembelajaran kosa kata dengan membuat kata berdasarkan huruf yang dilihatnya 

dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Tujuan teknik pembelajaran tunjuk abjad ini 

adalah agar siswa dapat memproduksi  kata dengan cepat dan banyak dalam 

waktu yang singkat. Ketika, seorang guru menyodorkan huruf s, siswa dapat 

menyebutkan kata sukses, sikat, sakit, susah, sehat, dan seterusnya asalkan kata 

tersebut diawali huruf s. Alat yang dibutuhkan  adalah kartu huruf sebanyak-

banyaknya. Teknik ini dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. 
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Cara menerapkannya: 

1) Guru memberikan pengantar tentang kegiatan belajar yang akan dilakukan 

siswa. 

2) Di depan kelas guru membawa beberapa kartu huruf, kemudian menunjukan 

kepada semua siswa. 

3) Siswa segera membuat kata berdasarkan huruf yang dilihatnya dengan jumlah 

sebanyak-banyaknya  dalam waktu yang ditentukan oleh guru (semakin lama 

waktu yang disediakan semakin sedikit). 

4) Siswa menyimpulkan kegiatan yng telah dilakukan oleh mereka. 

5) Guru mereflesikan aktivitas yang telah dijalani siswa. 

2.2.5 Kosa Kata  

Menurut Nurgiantoro (2010:338) Kosa kata, perbendaharaan kata, atau 

kata saja, juga leksikon, adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh (terdapat dalam) 

suatu bahasa. Penguasaan kosa kata dapat dibedakan ke dalam penguasaan yang 

bersifat reseptif dan produktif, yaitu kemampuan untuk memahami dan 

mempergunakan kosa kata. Kemampuan memahami kosa kata (juga:struktur) 

terlihat dalam kegiatan membaca dan menyimak, sedang kemampuan 

mempergunakan kosa kata tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. Oleh 

karena itu, tes kemampuan kosa kata biasanya langsung dikaitkan dengan 

kemampuan reseptif atau produktif bahasa secara keseluruhan. Maka dari itu 

seperti yang dikatakan  Greschinov (2016:23) kosa kata adalah salah satu elemen  

dasar dalam belajar bahasa, dan tidak boleh meremehkannya. Dengan begitu, 

dalam pembelajaran kosa kata mempunyai tujuan seperti menurut  Tarigan 
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(2011:221) tujuan pengajaran kosa kata sendiri adalah untuk mengembangkan 

minat para siswa pada kata-kata. 

Kosakata menurut situs www.baike.baidu.com diunduh tanggal  25 

November 2016 pukul 13: 54 adalah: 

词汇，又称语汇，是一种语言里所有的（或特定范围的）词和固定短语的

总和。例如汉语词汇、英语词汇或一般词汇、基本词汇、文言词汇、方言

词汇等；还可以指某一个人或某一作品所用的词和固定短语的总和，如“老

舍的词汇”、“《鲁迅全集》的词汇”等等。 

 

Cíhuì, yòu chēng yǔhuì, shì yī zhǒng yǔyán lǐ suǒyǒu de (huò tèdìng fànwéi 

de) cí hé gùdìng duǎnyǔ de zǒnghé. Lìrú hànyǔ cíhuì, yīngyǔ cíhuì huò yībān 

cíhuì, jīběn cíhuì, wényán cíhuì, fāngyán cíhuì děng; hái kěyǐ zhǐ mǒu yīgè rén 

huò mǒu yī zuòpǐn suǒyòng de cí hé gùdìng duǎnyǔ de zǒnghé, rú “lǎoshě de 

cíhuì”, “lǔxùn quánjí” de cíhuì” děng děng. 

 

Artinya adalah  Cíhuì (kosa kata) atau dikenal dengan yǔhuì adalah salah satu 

jenis dari keseluruhan  (kisaran tertentu) kata-kata dan frase tetap dalam suatau 

bahasa, contohnya adalah kosa kata bahasa Mandarin, kosa kata bahasa Inggris 

atau kosa kata secara umum, kosa kata dasar, kosa kata bahasa Mandari Klasik, 

kosa kata Dialek, dan lain-lain. Kata-kata dan frase tetap dalam suatu bahasa 

juga dapat menjelaskan seseorang atau suatu kegunaan, contohnya adalah 

“lǎoshě de cíhuì”, kosa kata dalam buku 《鲁迅全集》dan lain-lain.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kosa kata merupakan bagian dari 

suatu bahasa yang berperan sangat penting dan tidak boleh diremehkan guna 

untuk memahami suatu bahasa dengan benar dan teliti  khususnya dalam 

mempelajari suatu bahasa. 

 

 

http://www.baike.baidu.com/
https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%AD%E6%B1%87
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E7%9F%AD%E8%AF%AD
https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%8B%E5%A6%82
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%B1%E8%AF%AD/109997
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E8%88%AC%E8%AF%8D%E6%B1%87
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%AF%8D%E6%B1%87
https://baike.baidu.com/item/%E9%B2%81%E8%BF%85%E5%85%A8%E9%9B%86
https://baike.baidu.com/item/%E9%B2%81%E8%BF%85%E5%85%A8%E9%9B%86
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2.2.6 HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì).  

               HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) adalah standardisasi 

Republik Rakyat Tiongkok dalam kemahiran berbahasa (bahasa mandarin yang 

disederhanakan) bagi penutur bukan asli, yaitu mahasiswa asing, pendatang dari 

luar, dang anggota kelompok etnis minoritas di Cina.  

2.2 Tabel Struktur  HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì).  

                                         

 

STRUKTUR HSK 

Peringkat 

Karakter/ 

kata 

(kumulatif) Nilai Sertifikat 

 HSK Tingkat 

Lanjut/ mahir 

Karakter : 

2633 

Kata :  

5000  6 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dengan mudah dapat memahami setiap 

informasi yang dikomunikasikan dalam 

bahasa Mandarin dan mampu dengan 

lancar mengekspresikan diri dalam 

bentuk tertulis atau lisan 

  

Karakter : 

1709 

Kata :  

2500  5 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dapat membaca surat kabar dan majalah 

berbahasa Mandarin, menonton film 

berbahasa Mandarin dan mampu menulis 

dan menyampaikan pidato yang panjang 

dalam bahasa Mandarin 

 HSK Tingkat 

Menengah 

Karakter : 

1071 

Kata :  

1200  4 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dapat membahas berbagai macam topik 

yang relative di Tiongkok dan mampu 

berkomunikasi dengan penutur bahasa 

Mandarin dengan sebuah standar yang 

tinggi 

  

 Karakter : 

 623 

Kata : 

 600  3 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dapat menggunakan bahasa Mandarin 

untuk memenuhi tuntutan kehidupan 

pribadi, studi dan pekerjaan mereka, dan 

mampu menyelesaikan sebagian besar 

tugas komunikatif yang mereka alami 

selama melakukan perjalanan di 

Tiongkok  

 HSK Tingkat 

Pemula 

 Karakter : 

 349 

Kata :   2 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dapat menggunakan bahasa Mandarin 

dengan cara yang sederhana dan 
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300 langsung, dapat menerapkannya dalam 

model dasar untuk kehidupan sehari-hari 

mereka 

  

 Karakter :  

178 

Kata : 

 150  1 

 Dirancang untuk peserta didik yang 

dapat memahami dan menggunakan 

beberapa hanzi sederhana dan kalimat 

untuk berkomunikasi, dan 

mempersiapkan mereka untuk 

melanjutkan studi bahasa Mandarin 

mereka 

          (httpsid.wikipedia.orgwikiHanyu_Shuiping_Kaoshi) 

2.2.6.1 HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) Level 2 

 HSK ( 汉 语 水 评 考 试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 dari situs 

https//baike.baidu.com/item/中国汉语水平考试/28623?fromid=中国汉语水平考

试&fromi=96607&f=alladin diunduh tanggal 23 November 2017 pukul 06:06 

adalah: 

2.3 Tabel Keterangan Soal  HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 

Level 2 

Sub Soal 
Jumlah Soal 

（个） 
Waktu Ujian（menit） 

Mendengarkan 

Bagian

 1 
10 

35 Kira-kira 25 

Bagian

 2 
10 

Bagian

 3 
10 

Bagian

 4 
5 

Membaca 

Bagian

 1 
5 

25 20 
Bagian

 2 
5 

Bagian

 3 
5 
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Bagian

 4 
10 

Lembar jawaban 5 

Total / 60 Kira-kira 50 

 

Semua ujian sekitar 55 menit (termasuk peserta mengisi informasi pribadi 

selama 5 menit), berikut penjelasannya : 

(1) Mendengarkan 

        Bagian pertama, sebanyak 10 pertanyaan. Dengarkan dua kali setiap 

pertanyaan. Setiap pertanyaan adalah sebuah kalimat,  yang di dalam lembar soal 

terdapat sebuah  gambar, para peserta mendengarkan lalu menentukan benar atau 

salah yang disesuaikan dengan konten. 

        Bagian kedua, sebanyak 10 pertanyaan. Dengarkan dua kali setiap 

pertanyaan. Setiap pertanyaan adalah sebuah dialog, lembar soal ini terdapat 

beberapa gambar, peserta  mendengarkan dialog lalu memilih yang sesuai dengan 

gambar. 

        Bagian ketiga, sebanyak 5 pertanyaan. Dengarkan dua kali setiap pertanyaan. 

Setiap pertanyaan adalah dialog empat sampai lima kalimat oleh dua orang. Orang 

ketiga mengajukan pertanyaan berdasarkan dialog. Di lembar soal terdapat tiga 

pilihan bagi peserta untuk memilih jawabannya berdasarkan apa yang dia dengar. 

(2) baca 

       Bagian pertama, sebanyak 5 pertanyaan. Ada beberapa gambar di atas kertas, 

setiap pertanyaan terdapat kalimat, peserta memilih gambar yang sesuai dengan 

konten kalimat. 
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       Bagian kedua, sebanyak 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan memberikan satu 

atau dua kalimat dengan spasi dalam kalimat. Peserta  harus mengisi kekosongan 

dari pilihan yang tersedia. 

       Bagian ketiga, sebanyak 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan memberikan dua 

kalimat, kandidat harus menilai apakah kalimat kedua sesuai dengan yang 

pertama. 

 Bagian keempat, sebanyak 10 pertanyaan. Terdapat 20 kalimat, 

peserta harus mencari tahu hubungan yang sesuai. Pertanyaan di lembar soal 

semuanya ditambahkan Pinyin. 

3. laporan hasil 

2.4 Tabel Skor HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) Level 2 

 
Total Skor Skor 

Mendengarkan  100  

Membaca 100  

Jumlah  200  

 

2.2.6.2 Kosa Kata HSK Level 2 

Kosa Kata HSK Level 2 terdiri dari 300 kata, yang terdiri dari A-Z kecuali 

abjad (I, O, U,V), yaitu sebagi berikut : 

2.5 Tabel Kosa Kata HSK (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) Level 2 

Kategori 

Abjad 

No Hànzi Pīnyīn Arti 

A 1 爱 ài Cinta 

B 

 

2 八 bā Delapan 

3 爸爸 bàba Bapak 

4 吧 ba Partikel 吧 

5 白  bái Putih 
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6 百 bǎi Seratus 

7 帮助 bāngzhù Membantu 

8 报纸 bàozhǐ Koran 

9 杯子 bēizi Gelas 

10 北京 Běijīng Beijing 

11 本 běn Satuan buku 

12 比 bǐ Dibandingkan  

13 别 bié Jangan 

14 不客气 búkèqi Terimakasih kembali 

15 不 bù Tidak 

C 16 菜 cài Sayur 

17 茶 chá Teh 

18 长 cháng Panjang 

19 唱歌 chànggē Nyanyi 

20 吃 chī Makan 

21 出 chū Keluar 

22 出租车 chūzūchē Taxi 

23 穿 chuān Memakai/mengenakan 

24 船 chuán Kapal 

25 次 cì Kali 

26 从 cóng Dari 

27 错 cuò Salah 

D 28 打电话 dǎdiànhuà Menelfon 

29 打篮球 dǎlánqiú Basket 

30 大 dà Besar 

31 大家 dàjiā Semua 

32 但是 dànshì Tetapi 

33 到 dāo Sampai 

34 的 de Partikel untuk 

menyatakan milik. 

35 得 de Partikel untuk 

menyatakan (-nya) 

36 等 děng Menunggu 

37 弟弟 dìdi Adik laki-laki 

38 第一 dìyī Ke 1 

39 点 diǎn Menyatakan jam/waktu 

40 电脑 diànnǎo Komputer 

41 电视 diànshì Tv 

42 电影 diànyǐng Film 

43 东西 dōngxi Barang 
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44 懂 dǒng Paham 

45 都 dōu Semua 

46 读 dú Baca 

47 对 duí Benar 

48 对不起 duìbuqǐ Maaf 

49 多 duō Banyak 

50 多少 duōshao Berapa banyak 

E 51 儿子 érzi Anak 

52 二 èr Dua 

F 53 饭馆 fànguǎn Restauran 

54 房间 fángjiān Ruangan 

55 非常 fēicháng Sering 

56 飞机 fēijī Pesawat 

57 分钟 fēnzhōng Menit 

58 服务员 fuǘwùyuán Pelayan 

G 

 

59 高 gāo Tinggi 

60 高兴 gāoxìng Senang 

61 告诉 gàosu Memberitahu 

62 哥哥 gēge Kakak laki-laki 

63 个 gè Satuan orang 

64 给 gěi Memberi 

65 公共汽车 gōnggòngqìchē Bus 

66 公斤 gōngjìn Kilogram 

67 公司 gōngsī Perusahaan 

68 工作 gōngzuò Bekerja 

69 狗 gǒu Anjing 

70 贵 guì Mahal 

71 过 guò Pernah 

H 

 

72 还 hái Masih 

73 孩子 háizi Anak-anak 

74 汉语 hànyǔ Bahasa mandarin 

75 好 hǎo Baik 

76 好吃 hǎochī Enak/lezat 

77 号 hào Nomor 

78 喝 hē Minum 

79 和 hé Dan 

80 黑 hēi Hitam 

81 很 hěn Sangat 

82 红 hóng Merah 

83 后面 hòumiàn Belakang 
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84 欢迎 huānyíng Selamat datang 

85 回 huí Kembali 

86 回答 huídá Jawaban 

87 会 huì Bisa (digunakan untuk 

menyatakan bisa untuk 

suatu 

ketrampilan/kemampuan 

yang 

dipelajari/diusahakan) 

88 火车站 huǒchēzhàn Stasiun Kereta Api 

J 89 机场 jīchǎng Bandara 

90 鸡蛋 jīdàn Telor 

91 几 jǐ  Berapa 

92 家 jiā Rumah 

93 件 jiàn Satuan untuk baju 

94 叫 jiào Dipanggil 

95 教室 jiàoshì Ruang kelas 

96 姐姐 jiějie Kakak perempuan 

97 介绍 jièshào Memperkenalkan 

98 今天 jīntiān Hari ini 

99 进 jìn Masuk 

100 近 jìn Dekat 

101 九 jiǔ Sembilan 

102 就 jiù Langsung 

103 觉得 juéde  Merasa 

K 104 咖啡 kāfēi Kopi 

105 开 kāi Membuka 

106 开始 kāishǐ Mulai 

107 看 kàn Melihat 

108 看见 kànjiàn Bertemu 

109 考试 kǎoshì Ujian 

110 可能 kěnéng Mungkin 

111 可以 kěyǐ Boleh 

112 课 kè Pelajaran 

113 块 kuài Satuan uang 

114 快 kuài Cepat 

115 快乐 kuàilè Senang 

L 

 

116 来 lái Datang 

117 老师 lǎoshī Guru 

118 了 le Partikel sudah (biasanya 

menyatakan kegiatan 
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yang sudah 

berlangsung) 

119 累 lèi Lelah 

120 冷 lěng Dingin 

121 离 lí Jarak 

122 里 lǐ Dalam 

123 两 liǎng Dua 

124 零 líng Nol 

125 六 liù Enam 

126 路 lù Jalan 

127 旅游 lǚyóu Berwisata 

M 128 妈妈 māma Mama 

129 吗 ma Partikel 吗 (-kah dalam 

kalimat tanya) 

130 买 mǎi Membeli 

131 卖 mài Menjual 

132 慢 màn Pelan 

133 忙 máng Sibuk 

134 猫 māo Kucing 

135 没 méi Tidak 

136 没关系 méiguānxi Tidak Apa-apa 

137 每 měi Setiap 

138 妹妹 mèimei Adik perempuan 

139 门 mén Pintu 

140 米饭 mǐfàn Beras 

141 明天 míngtiān Besok 

142 名字 míngzi Nama 

N 143 哪  ( 哪

儿 ) 

nǎ (nǎr) Dimana 

144 那  ( 那

儿 ) 

nà (nàr) Itu 

145 男人 nánrén Laki-laki 

146 呢 ne Partikel untuk 

penekanan  

147 能 néng Bisa (digunakan untuk  

menyatakan bisa karena 

keadaan/kondisi/faktor-

faktor yang dipengaruhi 

dari luar) 

148 你 nǐ Kamu 

149 年 nián Tahun 
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150 您 nín Anda 

151 牛奶 niúnǎi Sapi 

152 女儿 nǚ'ér (Anak) perempuan 

153 女人 nǚrén Perempuan 

P 154 旁边 pángbiān Tepi/pinggir 

155 跑步 pǎobù Lari 

156 朋友 péngyou Teman 

157 便宜 piányi Murah 

158 票 piào Tiket 

159 漂亮 piàoliang Cantik 

160 苹果 píngguǒ Apel 

Q 161 七 qī Tujuh 

162 妻子 qīzi Istri 

163 起床 qǐchuáng Bangun tidur 

164 千 qiān Ribu 

165 钱 qián Uang 

166 前面 qiánmiàn Depan 

167 晴 qíng Cerah 

168 请 qǐng Silahkan 

169 去 qù Pergi 

170 去年 qùnián Tahun lalu 

R 171 让 ràng Menyuruh/membiarkan 

172 热 rè Panas 

173 人 rén Orang 

174 认识 rènshi Kenal 

175 日 rì Tanggal 

S 176 三 sān Tiga 

177 商店 shāngdiàn Toko 

178 上 shàng Atas 

179 上班 shàngbān Masuk kerja 

180 上午 shàngwǔ Pagi 

181 少 shǎo Sedikit 

182 谁 héi Siapa 

183 身体 shēntǐ Badan 

184 什么 shénme Apa 

185 生病 shēngbìng Sakit 

186 生日 shēngrì Ulang tahun 

187 十 shí Sepuluh 

188 时候  shíhou Saat/ketika 

189 时间 shíjiān Waktu/jam 
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190 是 shì Adalah 

191 事情 shíqing Masalah/urusan 

192 手表 shǒubiǎo Jam tangan 

193 手机 shǒujī Handphone 

194 书 shū Buku 

195 水 shuǐ Air 

196 水果 shuǐguǒ Buah 

197 睡觉 shuìjiào Tidur 

198 说话 shuōhuà Bicara 

199 四 sì Empat 

200 送 sòng Mengantar 

201 岁 suì Umur 

202 所以 suǒyǐ Maka 

T 203 他 tā Dia (laki-laki) 

204 她 tā Dia (perempuan) 

205 它 tā Dia (kata ganti barang) 

206 太 tài Terlalu 

207 踢足球 tī zūqiú Bermain sepak bola 

208 题 tí Soal/persoalan 

209 天气 tiānqì Cuaca 

210 跳舞 tiàowǔ Menari 

211 听 tīng Mendengar 

212 同学 tóngxué Teman sekelas 

W 213 外 wài Luar 

214 完 wán Selesai 

215 玩 wán Bermain 

216 晚上 wǎnshang Malam 

217 喂 wèi Hallo (dalam telefon) 

218 为什么 wèishénme Mengapa  

219 问 wèn Bertanya 

220 问题 wèntí Pertanyaan 

221 我 wǒ Saya 

222 我们 wǒmen Kami 

223 五 wǔ Lima 

X 224 西瓜 xīguā Semangka 

225 希望 xīwàng Berharap 

226 洗 xǐ Mencuci 

227 喜欢 xǐhuan Suka 

228 下 xià Bawah 

229 下午 xiàwǔ Siang 
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230 下雨 xiàyǔ Turun hujan 

231 先生 xiānsheng Tuan 

232 现在 xiànzài Sekarang 

233 想 xiǎng Ingin, pikir 

234 向 xiàng Arah/menghadap 

235 小 xiǎo Kecil 

236 小姐 xiǎojiě Nona 

237 小时 xiǎoshí Jam 

238 笑 xiào Tertawa 

239 些 xiē Beberapa 

240 写 xiě Menulis 

241 谢谢 xièxie Terimakasih 

242 新 xīn Baru 

243 星期 xīngqī Minggu 

244 姓 xìng Marga 

245 休息 xiūxi Istirahat 

246 学生 xuésheng Siswa 

247 学习 xuéxí Belajar 

248 学校 xuéxiào Sekolah 

249 雪 xuě Salju 

Y 250 颜色 yánsè Warna 

251 眼睛 yǎnjing Mata 

252 羊肉 yángròu Daging kambing 

253 药 yào Obat 

254 要 yào Mau 

255 也 yě Juga 

256 一 yī Satu 

257 衣服 yīfu Baju 

258 医生 yīshēng Dokter 

259 医院 yīyuàn Rumah sakit 

260 已经 yǐjīng Sudah 

261 椅子 yǐzi Kursi 

262 一起 yìqǐ Bersama 

263 意思 yìsi Maksud 

264 阴 yīn  Mendung 

265 因为 yīnwèi Karena 

266 游泳 yóuyǒng Berenang 

267 有 yǒu Ada, mempunyai 

268 右边 yòubian Kanan 

269 鱼 yú Ikan 
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270 元 yuán Satuan mata uang yuan 

271 远 yuǎn Jauh 

272 月 yuè Bulan 

273 运动 yùndòng Olahraga 

Z 274 在 zài Di 

275 再 zài Lagi 

276 再见 zàijiàn Sampai jumpa 

277 早上 zǎoshang Pagi hari 

278 怎么 zěnme Begini 

279 怎么样 zěnmeyàng Bagaimana 

280 张 zhāng Marga zhang 

281 丈夫 zhàngfu Suami 

282 找 zhǎo Mencari 

283 这 (这儿) zhè (zhèr) Ini 

284 着 zhe Partikel yang 

menerangkan arti 

sedang/ sesuatu yang  

sedang dikerjakan  

(sudah terjadi).  

285 真 zhēn Sungguh，benar-benar 

286 正在 zhèngzài Sedang 

287 知道 zhīdào Tahu 

288 中国 zhōngguó China 

289 中午 zhōngwǔ Tengah hari, siang 

290 住 zhù Tinggal 

291 准备 zhǔnbèi Bersiap-siap 

292 桌子 zhuōzi Meja 

293 字 zì Huruf 

294 自行车 zìxíngchē Sepeda 

295 走 zǒu Jalan 

296 最 zuì Paling 

297 昨天 zuótiān Kemarin 

298 左边 zuǒbian Kiri 

299 坐 zuò Duduk 

300 做 zuò Melakukan 

 

2.2.7 Pengertian Media 

Menurut Arsyad (2013:3)  kata media berasal dari  bahasa Latin medius 

yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa 
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Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Sama halnya yang menurut Soeparno (198:1) media merupakan 

suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu 

pesan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya 

(receiver). Dalam dunia pengajaran, pada umumnya pesan atau informasi tersebut 

berasal dari sumber informasi, yakni guru, sedangkan sebagai penerima 

informasinya adalah siswa.  Pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut 

berupa sejumlah  kemampuan yang perlu dikuasai oleh para siswa. 

             Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2013:3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manuasia , materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Sama seperti Gagne (dalam Sadiman, 2009:6) 

menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

           Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan media merupakan suatu 

alat atau perantara  untuk menyampaikan pesan atau rangsangan agar lebih mudah 

diterima guna mendukung jalannya suatu  proses kegiatan belajar mengajar.  

2.2.8 Ekstrakurikuler 

Menurut  Anifal Hendri (2008 :1-2) (dalam Kurniawan dan Karyono) 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 
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oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemapuan dan berkewenangan di 

sekolah / madarasah. Menurut Arakin, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah atau lingkungan masyarakat untuk menunjang program 

pengajaran.  

Menurut Arakin ada empat fungsi yang melekat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler : pertama, pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler 

untuk mengembangkan  kemampuan dan kreativitas siswa sesuai dengan potensi, 

bakat dan minat mereka. Kedua, sosial yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengebangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial peserta didik. Ketiga, 

rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkaan suasana 

rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang 

proses perkembangan. Keempat, persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Sedangkan 

menurut Mumuh Sumarna (2006 :10) (dalam Wiratmoko A) Kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki fungsi yaitu : kegiatan ekstrakurikuler yang 

dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh  dalam 

program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang diselenggarakan sekolah untuk 

mengembangkan potensi sesuai kebutuhan, bakat dan minat  siswa untuk 

menunjang berbagai fungsi kegiatan tersebut, baik dari segi pengetahuan, 

kebutuhan lingkungan maupun potensi siswa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran kosa kata bahasa Mandarin diperlukan adanya teknik 

pembelajaran kosa kata yang lebih bervariatif untuk lebih memudahkan dalam 

mengingat kosa kata. Salah satunya dengan menyelipkan permainan untuk 

menunjang teknik pembelajaran kosa kata yang kreatif dan menyenangkan serta 

diharapkan dapat menambah rasa antusias  pembelajar dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran kosa kata bahasa Mandarin. Khususnya dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran kosa kata HSK (汉语水评考试hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2. 

Karena dengan adanya permainan disadari atau tidak, dapat memudahkan siswa 

dalam mempelajari suatu hal dan mengingatnya. Oleh karena itu peneliti 

menyelipkan metode permainan untuk menunjang teknik tunjuk abjad ini dalam 

pembelajaran kosa kata HSK (汉语水评考试hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK (汉语水评考试hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 SMA Kebon 

Dalem Semarang. 

           Melalui permainan Tunjuk Abjad ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Kemudian kelompok yang dipilih  menyebutkan kosa kata sesuai 

dengan abjad yang di pilih peneliti secara acak serta dilanjutkan untuk 

mencocokan kosa kata menggunakan media karu kosa kata yang telah disebut 

dengan arti kosa kata yang sesuai serta kelompok yang mampu menyebutkan kosa 

kata paling banyak dan benar dalam mecocokan arti adalah pemenangnya. Dengan 

begitu permainan ini diharapkan dapat menambah antusias dan dapat 

memudahkan siswa dalam  mengingat kosa kata dan artinya. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat digambarkan alur pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis (hypo = sebelum; thesis = pernyataan, pendapat ) adalah suatu 

pernyataan yang dikeluarkan sebelum melakukan  tindakan, hipotesis merupakan 

penyataan sementara (tentative) yang menjadi jembatan antara teori yang 

dibangun dalam merumuskan kerangka pemikiran dengan pengamatan lapangan 

atau sebaliknya (Indrawan dan Yaniati 2014 : 42 ).  Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan  (Sugiyono 2013:99). 

Terdapat 2 hipotesis yaitu Hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nol (Ho).  

Bahasa Mandarin 

Ekstrakurikuler HSK 2 

Kosa Kata HSK 2 

Peserta ekstrakuriluler 

Hsk 2 

Metode permainan tunjuk 

abjad 

Hasil 

Efektif tidaknya hasil pembelajaran kosa kata terhadap HSK (汉语水评考试

hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 menggunakan metode permainan tunjuk 

abjad. 
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            Dalam penelitian ini Hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nol (Ho) sebagai 

berikut : 

Hipotesis kerja (Ha) yaitu penerapan permainan tunjuk abjad efektif terhadap kosa 

kata HSK  level 2 pada ekstrakurikuler HSK  (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì) SMA Kebon Dalem. 

Hipotesis nol (Ho) yaitu penerapan permainan tunjuk abjad tidak  efektif terhadap 

kosa kata HSK  level 2 pada ekstrakurikuler HSK  (汉语水评考试 hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì) SMA Kebon Dalem. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan “Permainan Tunjuk Abjad  terhadap kosa kata HSK level 2 pada 

esktrakurikuler HSK (汉语水平考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì ) SMA Kebon Dalem 

Semarang“ tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil  nilai rata-rata pretest dan 

posttest siswa XI Bahasa  tidak signifikan.  

Hasil pretest menunjukan untuk nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah  

97 dan nilai terendah adalah 33, dengan nilai rata-rata 66,3. Sedangkan pada 

postest, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 97 dan nilai terendah adalah 30 

dengan nilai rata-rata 69,5.  

Dari Hasil perhitungan manual menggunakan rumus t-test di atas, 

diperoleh t-hitung 0,75197458. Nilai t-tabel untuk N= 18 dan derajat kebenasan 

(db) N-1 = 17 adalah 2,11 (5%) dan  2,90 (1%).  Jadi dari perhitingan di atas nilai 

t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 

0,75197458 < 2,11. 

Berdasarkan  hasil analisis dari perhitungan menggunakan SPSS Versi 15 

menggunakan uji Paired Samples t-test dapat dilihat hasil pada output ketiga 

(Paired Samples Test) berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (sig) juga t-

hitung  diperoleh dengan hasil 0,752 dengan nilai probabilitas (sig) adalah 0,462. 

Karena nilai probabilitas (sig) 0,462 > 0,05, maka Ho (Hipotesis nol) diterima, 

yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada 
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data pretest dan posttest setelah penerapan permainan Tunjuk Abjad terhadap 

kosa kata HSK  ( 汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK  (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) SMA Kebon Dalem. 

Dari hasil analisis di atas baik dari perhitungan manual maupun SPSS 

Versi 15 menggunakan rumus t-test diperoleh t-hitung 0,752 dengan nilai t-tabel 

untuk N= 18 dengan derajat kebebasan (db) atau df (degree of freedom) N-1 = 17 

adalah 2,11 dengan taraf signifikan (5%) atau  tingkat kepercayaan 95%. Dengan 

demikian menunjukan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-tabel yaitu 

0,752 < 2,11. Maka, Ho diterima, dengan kesimpulan bahwa permainan tunjuk 

abjad tidak efektif terhadap kosa kata HSK  level 2 pada ekstrakurikuler HSK  (汉

语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) SMA Kebon Dalem.  

Dengan demikian,  berdasarkan dari hasil penelitian membuktikan bahwa 

“Efektivitas permainan tunjuk abjad terhadap kosa kata HSK level 2 pada 

ekstrakurikuler HSK  (汉语水评考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) SMA Kebon Dalem” 

tidak efektif . 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah : 

 (1)  Permaianan Tunjuk Abjad bisa digunakan selain pada pembelajaran kosa 

kata HSK (汉语水平考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì ), seperti pembelajaran 

kosa kata pada pembelajaran bahasa Mandarin pada materi BAB di kelas 

ataupun pembelajaran kosa kata sesuai kategori misalnya, kata benda, kata 
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kerja maupun kata buah dsb, dengan catatan peneliti selanjutnya/guru 

terlebih dahulu untuk  menyesuaikan abjad kosa kata yang ada pada kosa 

kata dikarenakan setiap tema pada setiap BAB tidak semua terdapat kosa 

kata yang berawalan abjad A-Z seperti kosa kata HSK. 

  (2) Bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian ini, 

sebaiknya lebih menyesuaikan situasi dan kondisi kelas agar selama 

melakukan Permainan Tunjuk Abjad siswa tetap terkontrol sehingga 

kegiatan di dalam  kelas tetap kondusif.  

  (3)  Bagi guru, sebaiknya mencoba menerapkan metode lain seperti metode ice 

breaking dengan tujuan untuk melatih konsentrasi para siswa, dengan begitu 

proses pembelajaran akan lebih fokus dan kondosif, dikarenakan ice 

breaking sendiri bisa digunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang 

fokus dan kondusif.   
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