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ABSTRAK 

Rismawanti, Erma. (2019). Klasifikasi penggunaan 动量词 dòngliàngcí  (kata 

satuan untuk kata kerja) dalam buku bahan ajar prodi pendidikan bahasamandarin 

universitas negeri semarang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang.Pembimbing I Chevy kusumah wardhana, S.Pd., M.Pd. . Pembimbing II 

Anggraeni, ST., MTCSOL. 

Kata Kunci: klasifikasi, 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) 

 

Dalam bahasa mandarin terdapat 2 jenis kata satuan, yaitu kata satuan untuk kata 

benda (名量词 míng liàngcí ) dan kata satuan untuk kata kerja (动量词 dòngliàngc

í). Akan tetapi diantara dua jenis kata satuan tersebut, mahasiswa lebih memahami 

kata satuan untuk kata benda, dan sedikit yang mengetahui kata satuan untuk kata 

kerja. 

Penyebab dari masalah tersebut yaitu jarangnya penggunaan dari kata satuan untuk 

kata kerja itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini adalah 

(1) mengklasifikasikan penggunaan dari 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata 

kerja) dalam 3 buku bahan ajar (2) membedakan fungsi dari penggunaan dari 动量词 

dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja).  

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik 

deskriptif kualitatif, Penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian deskriptif 

kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah buku bahan ajar prodi pendidikan 

bahasa mandarin universitas negeri semarang yaitu buku 综合 zōnghé (komprehensif) 

tingkat 2, 阅读  yuèdú (membaca) tingkat 2,dan 听说  tīngshuō(mendengar dan 

berbicara ) tingkat 2. Objek data dalam penelitian ini adalah sebuah penggalan 

kalimat dari wacana yang ada di buku bahan ajar yang memiliki kata satuan untuk 

kata kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang 

diambil dari wacana pada buku bahan ajar.  

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 68 buah kalimat yang memiliki kata satuan 

untuk kata kerja. kata satuan下 xià 30 buah, kata satuan次 cì 25 buah, kata satuan 

遍 biàn 5 buah, kata satuan 趟 tàng  3 buah, kata satuan 顿 dùn 2 buah , kata 

satuan 场 chǎng 1 buah, kata satuan 针 zhēn sebanyak 1 buah. 
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摘要 

王丽思.(2019).《分类使用动量词在教材书中文系，语言和艺学院，三宝垄国
立大学》. 论文，中文系外国语言与文学系语言和艺术学院三宝垄国立大学. 

第一辅导老师 Chevy kusumah wardhana, S.Pd., M.Pd. 第二辅导老师 Anggraeni, 

ST., MTCSOL. 

关键词 ：分类，动量词. 

 

在汉语有两个量词，第一是名量词，第二是动量词。 但是大学生

更认识名量词比动量词。  

事情的原因是很少使用动量词。基于事情的原因，这个研究的目

标是（一）分类动量词在三 个教材书 （二） 区分使用功能动量词。 

这个方法用分析统计定性描述方法。 这个研究用研究的样子和设

计定性描述。原资料在这个研究是教材书中文系三宝垄国立大学。 

内中 （一）综合 （二）阅读 （三）听说。 物件资料在这个研究是

一个片断句子从段课文在教材书有动量词。资料的技术汇 是课文在

教材书。技法集资料用单证在教材书。  

根据研究的结束，有六十六个句子使用动量词，“次”有 25， 

“下” 有 30，“遍”有 5， “趟”有 3， “顿” 有 2， “场”有 1, 

“针” 有 1。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Bahasa biasanya 

digunakan oleh sebagian orang untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. 

Dengan adanya Bahasa setiap orang dapat memperoleh informasi yang mereka 

inginkan ataupun untuk mengutarakan apa yang sedang mereka  fikirkan. 

Bahasa bersifat universal artinya ada ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap Bahasa 

yang ada di dunia. Maka ciri universal Bahasa yang paling umum adalah bahwa 

Bahasa itu mempunyai bunyi Bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Tetapi 

jumlah konsonan dari setiap Bahasa berbeda.  

Salah satunya adalah Bahasa Indonesia dengan Bahasa mandarin. Di dalam 

Bahasa Indonesia mempunyai 6 buah vokal dan 22 buah konsonan, sedangkan  

Bahasa Mandarin mempunyai 39 buah vokal 韵母 yúnmǔ dan 21 buah konsonan 声

母 shēngmǔ. Berdasarkan perbedaan jumlah vokal dan konsonan yang dimiliki setiap 

Bahasa berbeda, maka  bunyi ucap yang dihasilkan oleh setiap bahasa tersebut pun 

berbeda. Selain bersifat universal Bahasa pun bersifat unik, artinya mempunyai ciri 

khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh Bahasa yang lain. Salah satu keunikan 

yang dimiliki oleh Bahasa mandarin yaitu memiliki kata bantu satuan yang bernama 

量词 liàng cí）. 

动量词 liàng cí terdiri dari dua jenis yang pertama yaitu 名量词 mìngliàngcí 

dan yang kedua yaitu 动量词 dòngliàngcí. 名量词 mìngliàngcí adalah kata 

satuan untuk kata benda, diantaranya adalah 个 gè, 家 jiā，本 běn, dll. Sedangkan

动量词 dòngliàngcí adalah kata satuan untuk kata kerja, diantaranya adalah 次 cì ，

遍 biàn，阵 zhèn，趟 tàng，炖 dùn，下 xià，场 chǎng ，回 huí.  
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Berdasarkan hasil survey kepada mahasiswa prodi pendidikan bahasa mandarin 

universitas negeri semarang semester VII angkatan 2014, hanya 4 orang dari 24  

responden yang mengetahui istilah 动 量 词 dòngliàngcí dan bagaimana 

penggunaannya. Sedangkan 22 orang dari 24 responden tidak mengetahui arti dari 动

量词 dòngliàngcí, jenis-jenis dari 动量词 dòngliàngcí, dan tidak mengetahui kata 

apa saja yang termasuk ke dalam 动量词 dòngliàngcí.  

Salah satu动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) yang diketahui oleh 

responden adalah kata 次 cì dan 遍 biàn yang termasuk ke dalam jenis 专用动量

词 zhuàn yòng dòngliàngcí. Karena dalam pembelajaran di kelas pun, mahasiswa 

semester VII prodi pendidikan Bahasa mandarin lebih ditekankan kepada pengenalan 

dan penggunaan dari 名量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata benda) daripada 

pengenalan dan penggunaan dari 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja). 

Kurangnya pengetahuan responden terhadap 动量词 dòngliàngcí menyebabkan 

mereka tidak mengenali dan memahami tentang 动量词 dòngliàngcí, tidak 

mengetahui istilah, makna dan jenis dari 动量词 dòngliàngcí itu sendiri, juga tidak 

mengerti bagaimana penggunaan dari masing-masing 动量词 dòngliàngcí. sehingga 

ketika ditugaskan untuk membuat kalimat menggunakan 动量词 dòngliàngcí, hanya 

5 orang dari 24 responden yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan 动量

词 dòngliàngcí. selain itu, dalam buku bahan ajar utama yang digunakan oleh 

mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas, hanya ada dua 动量词 dòngliàngcí 

(kata satuan untuk kata kerja) yang dijelaskan dari tiga buku bahan ajar utama yang 

dipakai, sisanya tidak dijelaskan.  



3 

 

 

 

Maka dari itu, diperlukan adanya pengenalan yang lebih mendalam akan 

pengetahuan tentang 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) kepada 

mahasiswa prodi pendidikan Bahasa mandarin  agar mahasiswa prodi pendidikan 

bahasa mandarin mengetahui dengan benar tentang 动量词 dòngliàngcí dan apa  

saja yang terdapat dalam 动量词 dòngliàngcí  serta tentang bagaimana cara 

penggunaan dari 动量词 dòngliàngcí  itu sendiri. 

Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih dalam tentang penggunaan动量词 

dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) dalam bahan ajar prodi pendidikan Bahasa 

Mandarin Universitas Negeri Semarang. Adapun yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 

penelitian terhadap buku bahan ajar yang sedang dipelajari oleh mahasiswa prodi 

pendidikan Bahasa Mandarin UNNES yaitu mata kuliah 综 合 zōnghé 

(Comprehensive Chinese)  tingkat 2, mata kuliah 阅读 yuèdú（reading）tingkat 2 

dan mata kuliah 听说 tīngshuō（listeningand speaking） tingkat 2. 

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana penggunaan 动量

dòngliàngcí yang terkandung dalam bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran 

di kelas Bahasa Mandarin, serta sejauh mana frekuensi yang dimunculkan dari 动量

词 dòngliàngcí terhadap buku bahan ajar prodi pendidikan Bahasa Mandarin 

UNNES. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Mahasiswa tidak mengenal 动量词 dòngliàngcí secara mendalam. 

2. Mahasiswa tidak mengetahui istilah dari 动量词 dòngliàngcí. 
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3. Mahasiswa tidak mengetahui makna dari 动量词 dòngliàngcí. 

4. Mahasiswa tidak mengetahui jenis-jenis dari 动量词 dòngliàngcí. 

5. Mahasiswa tidak mengetahui penggunaan dari 动量词 dòngliàngcí. 

1.3  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apa saja klasifikasi penggunaan 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata 

kerja) dalam buku bahan ajar prodi pendidikan Bahasa Mandarin?  

2. Apa perbedaan fungsi dari 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) 

dalam buku bahan ajar prodi pendidikan Bahasa Mandarin? 

1.4 Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan dari uraian di latar belakang, maka ruang lingkup yang akan dibahas 

dalam penelitian diberikan pembatasan. Pada penelitian ini, yang akan diteliti hanya 

bagaimana penggunaan 动量词 dòngliàngcí  yang tersaji dalam buku bahan ajar prodi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. 

 Sesuai dengan judul skripsi ini, klasifikasi penggunaan 动量词 dòngliàngcí dalam 

bahan ajar prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Maka 

yang menjadi pembahasan untuk diteliti adalah pengelompokan penggunaan 动量词

dòngliàngcí dalam buku bahan ajar berupa teks bacaan. Serta memahami makna yang 

terkandung dari  动量词 dòngliàngcí pada teks bacaan dalam buku bahan ajar prodi 

pendidikan Bahasa mandarin. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui jenis-jenis dari 动量词 dòngliàngcí dan mendeskripsikan proses 

pengelompokan 动量词 dòngliàngcí dalam buku bahan ajar prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin berdasarkan jenis-jenis nya. 

2. Mengetahui makna yang terkandung dari 动量词 dòngliàngcí pada teks bacaan 

dalam buku bahan ajar prodi pendidikan Bahasa mandarin.  

 

1.6  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

tentang makna secara keseluruhan dari 动量词 dòngliàngcí.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan terkait 

penggunaan 动 量 词 dòngliàngcí, serta meningkatkan kemampuan dalam 

mengapresiasikan ilmu yang terdapat dalam  动量词 dòngliàngcí untuk membuat 

karangan atau karya yang lainnya. 

3. Bagi pembelajar Bahasa mandarin, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan referensi buku bacaan bagi pembelajar Bahasa mandarin mengenai 

jenis-jenis dan penggunaan 动量词 dòngliàngcí. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

pokok, dan bagian akhir. 

Bagian  awal  skripsi  memuat  halaman  judul,  persetujuan  pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabrel dan daftar lampiran. 
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Bagian pokok skripsi berisi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan 动量词 dòngliàngcí , teori tentang klasifikasi, teori tentang semantik, dan 

teori tentang 动量词 dòngliàngcí. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari metode penelitian yang memuat jenis penelitian, objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang jenis-jenis yang termasuk ke dalam 动量词 dòngliàngcí 

proses pengelompokan penggunaan 动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata 

kerja) berdasarkan jenisnya, dan analisis makna yang terkandung dalam 动量词 

dòngliàngcí di buku bahan ajar prodi pendidikan bahasa mandarin universitas negeri 

semarang.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran dari peneliti. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang mengkaji tentang 动 量 词 dòngliàngcí maupun analisis 

kesalahan penggunaan 动量词 dònglàngcí sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam tinjauan 

pustaka ini diantaranya yaitu: Ying chun hen dan nai shing yen (2017),  Irwana 

(2015), Ayu Trihardini (2015), dan Rosemary Sylvia (2008). 

Ying chun hen dan nai shing yen (2017) dengan penelitiannya yangberjudul 

“mathematical values in the processing of Chinese numeral  classifiers and measure 

word” penelitian ini berfokus membahas tentang sebuah eksperimen psikolinguistik 

untuk memeriksa apakah partisipan memeriksa sebuah proses numeral pada 

perbandingan jarak semantik apakah partisipan menilai mana dari dua frasa yang 

secara semantik lebih dekat dengan target. Dan dapat disimpulkan  bahwa nilai-nilai 

matematika (numeral) memang berperan penting dalam sebuah proses penyortikan 

pengklasifikasian dan penghitung kata satuan. 

Irwana (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesalahan 

Gramatikal Kata Bantu Bilangan次 cì , 遍 biàn, 趟 tàng, Pada Mahasiswa Semester 

III Sastra China Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya” penelitian ini berfokus 

membahas tentang penggunaan kata 次 cì  , 遍 biàn, 趟 tàng, yang dilakukan 

kepada mahasiswa semester III sastra china fakultas ilmu budaya Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini meneliti tentang analisis kesalahan penggunaan kata 次 cì, 

遍 biàn, 趟 tàng yang sering dilakukan oleh mahasiswa, dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa semester III sastra China 

dikategorikan dalam golongan mampu.   
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Rosemary Sylvia (2008) dengan judul penelitiannya yaitu : “Analisis kendala 

pembelajaran kata bantu bilangan Bahasa mandarin beserta solusinya” fokus 

penelitian ini membahas tentang kendala yang dialami oleh mahasiswa Universitas 

Bina Nusantara dalam mempelajari kata bantu bilangan Bahasa mandarin dengan cara 

melalui kuis dan menyebarkan kuisioner juga dilakukan dengan cara wawancara agar 

mengetahui kendala apa yang dialami oleh mahasiswa dalam mempelajari kata bantu 

bilangan mandarin. Objek penelitiannya yaitu berfokus kepada mahasiswa sastra 

china tingkat 2-4 Universitas Bina Nusantara. Dan dari hasil analisis data diketahui 

bahwa pengetahuan mahasiswa akan kata bantu bilangan Bahasa mandarin tidak baik. 

Lama waktu belajar Bahasa mandarin di Universitas Bina Nusantara tidak berdampak 

pada penguasaan kata bantu bilangan Bahasa mandarin, dikarenakan banyaknya 

jumlah kata bantu bilangan Bahasa mandarin dan penggunaannya lebih luas. 

Ayu Trihardini (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Kesalahan 

penggunaan kata bantu bilangan Bahasa mandarin pada siswa Indonesia tingkat 

prapemula” fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa 

Indonesia tingkat prapemula dalam penggunaan kata bantu bilangan Bahasa mandarin. 

Adapun data yang digunakan yaitu data berupa kesalahan penggunaan kata bantu 

bilangan pada ujaran tertulis dan lisan mahasiswa peserta mata kuliah percakapan II 

(CEFR AI/prapemula) pada prodi pendidikan Bahasa mandarin Universitas Negeri 

Jakarta. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis 

kesalahan penggunaan kata bantu bilangan oleh Zhou Xiaobin dengan identifikasi 

kesalahan model Carl James. Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukan kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa Indonesia yaitu omission, misselecion, misordering, dan 

blends. Selain itu ditemukan kesalahan lainnya seperti adanya kesalahan sistematis 

yang dilakukan siswa dengan Bahasa ibu yang berbeda dan berada pada level belajar 

mandarin yang sama.  

Dari ke empat penelitian terdahulu yang telah diusebuitkan, dapat disimpulkan 

seperti terlihat dalam tabel berikut ini: 



9 

 

 

 

Tabel 1. Perbandingan penelitian dengan peneliti terdahulu  

No Nama peneliti Judul penelitian Persamaan  Perbedaan  

1  Ying chun hen 

dan nai shing 

yen 

mathematical values 

in the processing of 

Chinese numeral  

classifiers and 

measure word 

Mengkaji 

tentang kata 

bantu 

bilangan 

1)Fokus 

penelitian 

membahas 

tentang sebuah 

proses 

psikolinguistik 

terhadap 

perhitungan kata 

satuan. 

2)fokus 

penelitian ini 

ditujukan kepada 

proses 

perhitungannya.  

3)objek 

penelitian ini 

ditujukan kepada 

20 orang 

(perempuan 16 

dan lak-laki 4) 

pada National 

Chenghi 

university. 

2 Irwana 

Nawangsri  

Analisis Kesalahan 

Gramatikal Kata 

Mengkaji 

tentang 动量

1)hanya 

membahas 次 cì, 
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Bantu Bilangan 次

cì, 遍 biàn, 趟 tàng, 

Pada Mahasiswa 

Semester III Sastra 

China Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas 

Brawijaya 

词 dòng 

liàng cì (kata 

satuan untuk 

kata kerja) 

遍 biàn dan 趟

tàng. 2)fokus 

penelitian tentang 

analisis kesalahan 

penggunaan 次

cì, 遍 biàn dan 

趟 tàng. 3)objek 

yang diteliti 

adalah 

mahasiswa.  

4)desain dan jenis 

penelitian 

menggunakan 

deskriptif 

kuantitatif.  

 

3 Rosemary 

Sylvia  

Analisis kendala 

pembelajaran kata 

bantu bilangan 

Bahasa mandarin 

beserta solusinya 

Mengkaji 

kata bantu 

bilangan 

bahasa 

mandarin 

1)Mengkaji 

tentang kata 

bantu bilangan 

keseluruhan 

(untuk kata kerja 

dan kata benda) 

2)Desain 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

3)Objek 
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penelitian 

berfokus kepadfa 

mahasiswa sastra 

china tingkat 2-4 

Universitas Bina 

Nusantara 

 

4 Ayu 

Trihardiani 

Kesalahan 

Penggunaan Kata 

Bantu Bilangan 

Bahasa Mandarin 

Pada Siswa Indonesia 

Tingkat Prapemula 

Mengkaji 

tentang kata 

bantu 

bilangan 

bahasa 

mandarin  

1)mengkaji kata 

bantu bilangan 

bahsa mandarin 

keseluiruhan 

(untuk kata kerja 

dan kata benda)  

2)desain 

penelitian 

menggunakan 

deskriptif 

kuantitatif                       

3)Objek 

penelitian kepada 

mahasiswa 

peserta kuliah 

percakapan II 

(CEFR 

AI/prapemula) 

Universitas 

Negeri Jakarta  
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini peneliti menguraikan teori-teori yang diungkapkan para 

ahli dari berbagai macam sumber yang mendukung penelitian. Adapun teori yang 

digunakan oleh peneliti yaitu : teori klasifikasi, teori semantik, teori makna, 

perubahan makna,  teori 动量词.  

 

2.2.1 Pengertian Klasifikasi 

Menurut KBBI (2008:706) klasifikasi adalah penyusunan bersistem di kelompok 

atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan 

mengklasifikasi yaitu menggolong-golongkan menurut jenis, menyusun ke  golongan: 

etnologi~ bangsa atas dasar ras dan kebudayaan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa klasifikasi adalah mengelompokan, sehingga 

adanya proses pengklasifikasian yaitu proses menyusun atau mengelompokan sesuatu 

dari yang belum tersusun menjadi tersusun secara sistematis.  

 

2.2.2 Pengertian Semantik 

Ada beberapa bahasan menurut para ahli yang membahas tentang semantik, baik 

itu pengertian secara luas maupun sempit. Seperti yang dijelaskan oleh Tarigan 

(2015:2) Dalam pengertian yang luas, semantik terbagi atas tiga pokok bahasan, yaitu: 

(1) sintaksis (2) semantik (3) pragmatik. Sedangkan pengertian semantik dalam arti 

sempit yaitu bidang semnatik dibagi atas dua pokok bahasan, yaitu: (1) teori referensi 

(denotasi, ektensi) dan (2) teori makna (konotasi, intensi). (tarigan, 2015:6) 

Tarigan juga berpendapat (2015:7) semantik adalah telaah makna, semantik menelaah 

lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang 

satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakatMenurut 

para ahli yang lain, Semantik adalah kajian makna kata, frasa dan kalimat.  
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Dalam analisis semantik, selalu ada upaya fokus pada makna konvensional dari 

sebuah kata, dan bukan pada apa yang dipikirkan oleh penutur, atau yang mereka 

inginkan, pada situasi tertentu (Yule, 2015:164)  

Secara etimologi, kata semantik berasal dari Bahasa Yunani Semantickos 

‘penting;berarti’, yang diturunkan pula dari semainen ‘memperlihatkan;menyatakan’ 

yang berasal pula dari sema ‘tanda’. (Tarigan, 2009:7) Menurut para ahli lain, Kata 

semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris:Semantics) berasal dari bahasa Yunani 

sema (kata benda yang berarti “tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah semaino 

yang berarti “menandai atau “melambangkan”. (Chaer, 2009:2) 

Menurut Ferdinand de Saussure dalam Chaer (2009:2) semantik yaitu terdiri dari 

(1) komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi Bahasa dan (2) 

komponen ynag diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua 

komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang; sedangkan yang ditandai atau 

yang dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar Bahasa yang lazim disebut 

referen atau hal yang ditunjuk.  

Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk 

bidang linguistik yang mmepelajari hubungan antara tanda-tanda linguistic dengan 

hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang 

mempelajari makna atau arti dalam Bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat 

diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu dari salah satu tataran 

analisis Bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. (Chaer, 2009:2) kata semantik 

juga mencakup kata-kata, perkembangan dan perubahannya. (Tarigan, 2015:7). 

Dapat disimpulkan bahwa semantik adalah kajian ilmu yang membahas tentang 

makna, maupun telaah makna. Dalam ilmu semantik selalu berkaitan dengan makna, 

dengan semantik kita dapat mengetahui makna yang terkandung dalam suatu Bahasa, 

dan keterkaitan antara makna yang satu dengan yang lain dalam Bahasa tersebut. 
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2.2.3  Pengertian 动量词 

动量词 dòngliàngcí merupakan gabungan dari kata 动 dòng dan 量词 liàngcí. 

动 dòng berasal dari kata 动词 dòng cí yang berarti kata kerja, sedangkan 量词

liàngcí adalah kata bantu bilangan. Sehingga 动量词 dòngliàngcí memiliki arti yaitu 

kata bantu bilangan verba atau kata satuan untuk kata kerja.  

Menurut Dejin (2008:82) berikut ini adalah daftar kata bantu bilangan verba yang 

biasanya digunakan beserta pasangannya.  

 

Tabel 2. Penggunaan kata bantu bilangan menurut Dejin  

动量词 dòngliàngcí（kata bantu 

bilangan untuk kata kerja） 

Pasangan kata kerja  

1. 1. 次 cì 去 qù ( pergi) 

 找 zhǎo (mencari)  

来 lái (datang)   

参观 cānguān (menghadiri) 

2. 2.遍 biàn 看  kàn (melihat) 

 说 shuō (berbicara)  

写 xiě (menulis)  

 念 niàn (membaca keras)  

听 tīng (mendengar)   

抄 chāo  (memperbanyak)          

翻译 fānyì ( menerjemahkan) 
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3. 3. 下儿  xiàr 打 dǎ  (memukul) 

敲 qiāo  (mengetuk)  

摇 yáo (menggerakan) 

 想 xiǎng  (berfikir/ingin)   

远  yuǎn (jarak) 

讨论 tǎo lùn  (diskusi) 

4. 4.趟      tàng 去 qù (pergi) 

 来 lái (datang) 

5. 5. 回     huí) 看 kàn  (melihat) 

送 song (memberi) 

6. 6. 场      chǎng 下（雨）xià ( turun) yǔ ( hujan) 

 打（球）dǎ ( memukul) (qiú) 

(bola) 

7. 7. 阵      zhèn 刮 （风） guā  (hembusan) 

(fēng) (angin ) 

8. 8. 顿      dùn 吃 (chī = makan) 

 打 (dǎ = memukul)   

骂 (mà = makian) 

 

Dejin (2008:83) juga berpendapat bahwa 动量词 dōngliàngcí (kata bantu 

bilangan untuk kata kerja) sering digunakan sebagai pelengkap kata kerja dari suatu 

kegiatan yang sedang berlangsung,动量词 dōngliàngcí (kata bantu bilangan untuk 
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kata kerja) juga bisa digunakan sebelum kata kerja sebagai keterangan tambahan yang 

menekankan bahwa aksi yang dilakukan telah selesai berapa kali.. Sebagai contoh  

 

Tabel 3. Contoh penggunaan kata 次 cì menurut Dejin  

1. 1. 我要一次写好 wǒ yào yi cì xiě hǎo  saya akan sekali 

menulis bagus.  (dalam 

satu kali menulis 

langsung bagus).  

 

Selain itu, kata遍 biàn juga mengindikasikan suatu kegiatan yang berlangsung dari 

awal sampai akhir. Sebagai contoh: 

 

Tabel 4. Contoh penggunaan kata 遍 biàn menurut Dejin  

1. 1.这 篇 文章 你 

再 看一遍 吧. 

zhè piān wén zhāng nǐ 

kàn yī biàn ba 

teks ini kamu lihat 

sekali lagi 

 

Kata selanjutnya yaitu 下儿 xiàr，kata kerja digunakan sebelum  下儿 xiàr 

untuk menunjukan sebuah tindakan dalam waktu singkat, 一下儿 yixiàr berfungsi 

sebagai reduplikasi verba. Sebagai contoh: 

 

Tabel 5. Contoh penggunaan kata 下儿 xiàr menurut Dejin  

1. 1. 你得去一下儿 nǐ dei qù yīxiàr kamu harus pergi 

sebentar. 

2. 2. 对不起， 您等一 duì bu qǐ nín děng maaf, anda tunggu 
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下儿 yīxiàr sebentar 

 

Menurut Dejin (2008:84) 动量词 dōngliàngcí juga berarti reduplikasi kata bantu 

bilangan digunakan  sebelum kata kerja sebagai adverbial tambahan. Selain itu,dalam  

动量词 dōngliàngcí ada beberapa kombinasi dari “kata bantu bilangan nomina  + 

kata bantu bilangan verba” yang mengindikasikan jumlah keseluruhan waktu dari 

sebuah kegiatan yang telah dilakukan jum  lah pelaku pasti. Sebagai contoh : (1) 架

次 jiàcì kata satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah keseluruhan waktu 

dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan dan yang berhubungan dengan 

penerbangan.. (2) 人次 réncì  kata satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah 

keseluruhan waktu dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia.  

Adapun jenis-jenis dari 动量词  dōngliàngcí  ada 2 macam, seperti yang 

diutarakan oleh fubo (2011:82)  berikut ini: 

(1) 专用动量词 zhuàn yòng dōngliàngcí (kata bantu bilangan untuk kta kerja 

khusus) 

Yang termasuk kedalam 专用动量词 zhuàn yòng dōngliàngcí (kata bantu bilangan 

verba khusus) diantaranya : 次 cì， 回 huí，趟 táng，遍 biàn，下 xià，顿 dù，

阵 zhèn，场 chǎng. 
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a. 次 cì menunjukan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, Sebagai contoh : 

Tabel 6. Contoh penggunaan 次 cì menurut Fubo  

1.这个展览我去看过 

三次，但有的部分还

没看到。 

zhè ge zhǎn lǎn wǒ qù 

kàn guo sān cì, dàn 

you de bùfen hái méi 

kàn dào. 

Pameran ini, saya 

pernah pergi 

melihatnya 3 kali, 

tetapi ada beberapa 

bagian yang belum 

dilihat.  

 

b. 遍 biàn ___ menunjukan proses keseluruhan dari awal sampai akhir 

Sebagai contoh : 

Tabel 7. Contoh penggunaan 遍 biàn menurut Fubo  

1. 1. 这个电影我已

经看过两遍了. 

Zhège diànyǐng wǒ 

yǐjīng kàn guo liàng 

biàn le。  

Film ini, saya sudah 

melihatnya dua kali  

 

c. 下 xià ___ ada dua pengertian, 1) menunjukan sebuah tindakan, waktunya pendek, 

intensitas tindakan juga ringan, batasnya tidak bisa dihitung. Sebagai contoh : 

Tabel 8. Contoh penggunaan 下 xià menurut Fubo  

1. 才 打 了 她 一 cài dǎ le tā yixià, Baru dipukul 
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下，她就受不了

了 

tā jiù shòu bù liao 

le.  

sebentar, dia tidak 

tahan  

2）menunjukan waktu yang pendek, dibawakan dengan ringan, nada yang ringan, 

batas penggunaan kata bilangan menggunakan 一 yī, sebagai contoh : 

Tabel 9. Contoh penggunaan 下 xià + angka menurut Fubo 

1. 1. 帮一下忙吧 bāng yixià máng 

ba.  

Bantu sebentar. 

2. 2. 我们商量一下

再给你答复 

wǒmen shāngliang 

yixià zài gěi nǐ 

dáfù. 

Kami diskusi 

sebentar, setelah itu 

memberikan 

jawabannya 

kepadamu. 

 

d. 趟 tàng___ digunakan sebagai sufiks atau kata bilangan untuk aksi, kata yang 

digunakan berkaitan dengan pergerakan kaki, mobil, kapal, dll. Jenis kategori kata 

kerja mempunyai batasan yang      jelas. biasanya untuk kelas kata kerja yang 

bersifat mobilitas. Seperti contoh:  

Tabel 10. Contoh penggunaan 趟 tàng menurut Fubo  

1.来 Lái Datang 

2.去 Qù Pergi 

3.走 Zǒu Berjalan 

4.跑 Pǎo Berlari 

5.送 sòng  Memberi 

6.进 Jìn Masuk 

7.搬 Bān Pindah 
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8.运 Yùn Pindah (untuk 

kendaraan) 

 

e. 顿 dùn ___ memiliki dua penjelasan, 1) menunjukan sebuah kegiatan proses 

makan. terutama penggunaan kata kerja seperti 吃  chī (makan), 喝  (hé  

(minum) harus menggunakan kata satuan. Sebagai contoh : 

Tabel 11. Contoh penggunaan 顿 dùn menurut Fubo  

1.吃了一顿大

餐 

chī le yi dùn dà cān  Sekali makan besar 

2.美美地喝了

一顿 

měimei di hé le yī 

dùn  

Meimei meminum seteguk  

3.饱餐一顿 bǎo cān yīdùn  Kekenyangan  

 

4.1.*尝了一顿 

 

 

4.2.* *尝一下 

 

* cháng le yí  dùn  

 

 

 

 

* * cháng yí xià  

Ini tidak bisa digunakan, 

karena kata satuan 尝 * 

cháng dan kata satuan 顿

dùn bukan padanannya. 

 

* *mencicipi.  

(karena kata satuan 尝

cháng pasangannya 

dengan kata satuan 下 xià.  

2) kata satuan untuk menunjukan sesuatu yang bersifat mengarah kepada wujud dari 

perasaan (emosi, kritikan, atau makian, dll.) Jenis kata ini yang sering digunakan 打
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dǎ ( memukul)， 骂 mà (memaki)，批评 pípǐng  (mengkritik)，斥责 chì zé 

( teguran), kata tersebut harus menggunakan kata satuan 顿 dùn Sebagai contoh: 

Tabel 12: penggunaan kata satuan顿 dùn menurut Fubo 

1. 被老师批评

了一顿  

bèi lǎoshī pípǐng le 

yī dùn  

Bei laoshi mengkritik 

satu kali.   

2. 挨了一顿臭

骂  

ái le yī dùn chòumà  Menahan sebuah 

cacian  

 

f. 阵 zhèn ___ memiliki dua penjelasan 1) untuk menyatakan satuan aksi yang 

waktunya tidak terlalu panjang, biasanya dalam waktu yang singkat. Sebagai 

contoh :  

Tabel 13: penggunaan kata satuan 阵 zhèn menurut Fubo. 

1.哭一阵. kū yi zhèn. Menangis. 

2.笑一阵. Xiāo yi zhèn. Tertawa. 

3. 玩儿了一阵

牌. 

Wánr le yi zhèn pái. Bermain sebuah 

permainan kartu. 
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2) menunjukan sebuah kejadian mendadak, sebuah aksi dalam jangka waktu yang 

tidak terlalu panjang. Sebagai contoh : 

Tabel 14 : penggunaan kata satuan 阵 zhèn menurut Fubo dalam definisi lain.  

1. 刮了一阵大

风 

guā le yī zhèn dà 

fēng  

 hembusan angin 

kencang 

2. 下了一阵大

雨 

xià le yī zhèn dà 

yǔci 

hujan deras 

3.响了一阵雷 Xiǎng le yī zhèn léi Suara Guntur  

 

g. 场 chǎng ___ digunakan sebagai satuan untuk rekreasi, olahraga, laporan, 

pertemuan, latihan. Sebagai contoh: 

Tabel 15 : penggunaan kata satuan场 chǎng menurut Fubo. 

1.赛了三场足

球  

Sài le yī chǎng 

zúqiǔ  

Sebuah 

pertandingan 

sepakbola  

2.表演了十来

场  

Biǎoyàn le shí lái 

chǎng  

10kali pertunjukan  

3.作了两场报

告  

zuò le liǎng  chǎng 

bàogào  

Kerjakan dua buah 

laporan  
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(2) 借用动量词 jiè yòng dōng liàng cí (kata satuan untuk kata kerja pinjaman ) 

Sebuah kata  satuan yang diambil dari kata benda yang sudah ada kemudian 

digunakan sebagai 动量词 dōngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja)  sebagai 

contoh : 

Tabel 16 : penggunaan 借用动量词 jiè yòng dōng liàng cí menurut Fubo.  

1.打了一针 dǎ le yī zhēn  Menyuntik sekali 

(menggunakan 

suntikan) 

Kata 针 zhēn 

merupakan kata benda 

yang artinya suntikan  

2.画了一笔 huā le yī bǐ Menggambar 

segores 

(menggunakan 

pensil/bolpoin) 

Kata 笔  bǐ merupakan 

kata benda yang artinya 

pensil/bolpoin 

咬了一口 yǎo le yī kǒu  Menggigit sekali 

(menggigit 

menggunakan 

mulut) 

Kata 口 kǒu merupakan 

kata benda yang artinya 

mulut 

3.砍了一刀 kǎn le yī dāo  Memotong sekali 

(menggunakan 

pisau) 

Kata 刀 dāo 

merupakan kata benda 

yang artinya pisau 

4.看了一眼 kàn le yī yǎn Melihat sekali 

(menggunakan 

mata) 

Kata 眼 yǎn merupakan 

kata benda yang artinya 

mata 

5.打了一巴掌 dǎ le yī 

bāzhǎng  

Memukul sekali 

(menggunakan 

telapak tangan) 

Kata 巴掌   bā zhǎng 

merupakan kata benda 

yang artinya telapak 

tangan  
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2.2 Kerangka Berfikir  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Penggunaan kerja 动量词 dòng liàng cí (kata bantu bilangan untuk 

kata)ada 8 diantaranya 次 cì ，遍 biàn，阵 zhèn，趟 tàng，顿 dùn，

下 xià，场 chǎng ，回 huí。 

Akan tetapi hanya huruf 次 cì  dan 遍 biàn  saja 

yang diketahui oleh sebagian besar mahasiswa 

Jenis-jenis 动量词 proses 

pengelompokan, makna 

terkandung dari teks bacaan   

Saran yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui jenis dan 

penggunaan 动量词 

Landasan teori 

mengenai 动量词
klasifikasi, 

semantik, makna.  

Metode penelitian : 

deskriptif kualitatif  

Hasil penelitian : jenis-jenis 动量

词, proses pengelompokan , makna 

terkandung dari teks  berkaitan 

dengan 动量词  
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Dari kerangka pikir diatas, dijelaskan bahwa jumlah kata bantu bilangan verba ada 

8 buah, tetapi sebagian besar mahasiswa hanya mengetahui 2 buah saja yaitu 次 cì 

dan 遍 biàn. Hal ini dikarenakan mahasiswa jarang menggunakan kata bantu verba 

dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam tugas membuat karangan. 

Untuk itu, agar mahasiswa mengetahui dan memahami apa saja yang termasuk 

kedalam kata bantu verba, diperlukan adanya pemahaman mengenai teori, saran, dan 

tindakan terkait dengan kata bantu bilangan verba untuk menambah wawasan bagi 

mahasiswa.  

Dari rumusan masalah tersebut dilandasi dengan teori, yaitu teori mengenai 动量

词  dòng liàng cí (kata bantu bilangan umtuk kata kerja)teori mengenai semantik dan 

makna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa 

mengenai referensi untuk menambah wawasan tentang 动量词 dòng liàng cí 

maupun jenis-jenis 动量词 dòng liàng cí yang tersaji dalam kartu data sehingga 

memudahkan pembaca untuk memahaminya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

menarik simpulan bahwa dari 8 buah动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata 

kerja) yang terdapat  dalam 3 buah buku bahan ajar, hanya ada 6 buah 动量词

dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja), dan penggunaan 动量词 dòngliàngcí 

(kata satuan untuk kata kerja) dalam 3 buah buku bahan ajar prodi pendidikan Bahasa 

mandarin, hanya terdapat beberapa kata satuan saja yang sering muncul dalam sebuah 

wacana. Seperti kata satuan 下 xià yang mendominasi.  

Sebanyak 30 buah dalam 3 buah buku tersebut adalah kata satuan 下 xià, lalu 

sebanyak 25 buah adalah penggunaan dari kata satuan 次 cì. Kata satuan lainnya 

hanya beberapa kali muncul dalam wacana pada masing-masing buku bahan ajar. 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata 

satuan 次 cì dan 下 xià sering muncul dalam wacana, sehingga mahasiswa  lebih 

mengenali dua kata satuan tersebut dibandingkan dengan kata satuan yang lainnya. 

karena apa yang dibaca oleh mereka kebanyakan kata satuan yang sering muncul 

dalam sebuah wacana. 

Terdapat kata satuan berbeda yang digunakan untuk kata kerja yang sama. Seperti 

pada kata satuan次 cì dan 下 xià yang digunakan untuk kata kerja 看 kàn melihat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mengusulkan 

saran dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya yaitu: 
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1. Adanya pengembangan buku yang serupa atau tambahan koleksi buku grammar 

untuk penambahan referensi buku yang dapat digunakan untuk mempelajari materi 

terkait动量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja). 

2. Dalam pembelajaran mata kuliah grammar mengenai materi 动量词 dòngliàngcí 

(kata satuan untuk kata kerja), ketika pembelajaran di kelas mahasiswa diharapkan 

memperbanyak membaca dan memahami dengan betul terkait materi tersebut terlebih 

lagi dalam mengkaji tentang kata satuan dalam 动量词 dòngliàngcí (kata satuan 

untuk kata kerja) yang jarang diketahui oleh mahasiswa seperti kata satuan 趟 tàng, 

场 chǎng ,顿 dùn, dan melakukan latihan dengan cara membuat kalimat dengan 

menggunakan 动量词 dòngliàngcí (kata asatuan untuk kata kerja), khususnya 

dengan kata satuan趟 tàng, 场 chǎng ,dan 顿 dùn. 

3. kepada mahasiswa yang sedang belajar Bahasa mandarin, diharapkan lebih kreatif 

dalam mencari sumber informasi atau materi mengenai 动量词 dòngliàngcí (kata 

satuan untuk kata kerja). 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan membuat penelitian sejenis, diharapkan 

mampu membuat penelitian yang lebih inovatif dari penelitian ini seperti melakukan 

tes kepada mahasiswa mengenai penggunaan kata satuan yang berbeda untuk kata 

kerja yang sama, dengan melakukan sebuah tes membuat kalimat dari permasalahan 

tersebut. Karena penelitian ini hanya sebatas mengklasifikasikan penggunaan dari动

量词 dòngliàngcí (kata satuan untuk kata kerja) yang terdapat dari buku bahan ajar 

saja.  
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