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SARI 

Afifah, Zeni Nur. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan 

Puzzle Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyusun Kalimat 

Bahasa Mandarin Tingkat Dasar (HSK Level 1) Skripsi, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. 

Kata kunci: pengembangan media,permainan, puzzle, kalimat sederhana 

HSK level 1. 

  

Pada tahun 2013 Bahasa Mandarin ditetapkan menjadi salah satu mata 

pelajaran peminatan bagi peserta didik SMA di Indonesia. Namun peserta 

didik yang mengikuti pelajaran Bahasa Mandarin mengalami kesulitan 

dalam mempelajari kalimat dasar Bahasa Mandarin dikarenakan guru 

masih menggunakan metode konvensional. Adapun media pembelajaran 

yang digunakan cukup beragam, akan tetapi belum ada media 

pembelajaran yang efektif untuk memaksimalkan pembelajaran bahasa 

Mandarin.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berupaya mengembangkan 

media yang berupa permainan yaitu puzzle. tujuan dari peneliti ini yaitu, 

1.)meningkatkan keefektifan siswa belajar bahasa Mandarin dengan 

menggunakan media permainan puzzle sebagai media pendukung untuk 

menyusun kata menjadi kalimat sederhana, 2) meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mempelajari bahasa Mandarin menggunakan media 

permainan puzzle. penelitian ini menggunakan metode Research and 

Development (R&D) dengan 5 tahapan, yaitu (1) potensi dan masalah 

(2)pengumpulan data (3) desain produk (4) validasi produk (5) revisi 

desain.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menunjukan bahwa pendidik dan 

peserta didik menghendaki adanya pengembangan media baru yang 

kreatif dan inovatif yang dilengkapi dengan desain yang menarik. Media 

permainan puzzle ini menggunakan tulisan hanzi dan kalimat yang 

digunakan berdasarkan HSK Level 1. 

Hasil validasi ahli materi menunjukan bahwa materi yang ada di dalam 

media permainan puzzle skor rata-rata 88 dari rentang niali (86 -100) 

dikategorikan sangat layak/sangat sesuai, sedangkan validasi desain 

mendapatkan skor rata-rata 86 dari rentang nilai (86-100) dikategorikan 

sangat layak/sangat sesuai .revisi desain para ahli pada aspek-aspek 

tertentu, revisi desain pada aspek kualitas bahan yang digunakan 

sedangkan revisi materi pada aspek keakuratan materi kalimat dan saran 

perbaikan adalah tambahan untuk alimatnya dan juga kerapian pada 

puzzlenya ditingkatkan. 
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摘要中文 

 

 

2013 年，普通话被定为印尼高中生的专业科目之一。然而，由于教师仍

然采用传统的教学方法，上普通话课的学生很难掌握普通话句子的基本知识。

所使用的学习媒体是多种多样的，但没有有效的学习媒体来最大限度地提高

普通话学习。基于这些问题，研究者试图以游戏的形式发展媒体，即益智游

戏 

本研究的目的是：1）以益智游戏媒体为辅助媒体，将单词排列成简单的

句子，提高学生学习普通话的效果；2）提高益智媒体学习普通话的效果。本

研究采用研发方法，分为五个步骤：1）潜在与问题；2）资料搜集；3）产品

设计；4）产品验证；5）设计修订。 

根据需求分析的结果，它表明教育者和学生都希望开发具有吸引力设计的创

新型媒体。这个益智游戏媒体使用了汉字书写和基于 HSK 1 级的句子。 

材料专家验证的结果表明，益智游戏媒体中的材料在分类为非常可行/非

常合适的范围（86-100）中的平均得分为 88，而设计验证在分类为非常可行/

非常合适的范围（86-100）中的平均得分为 86。专家对某些方面的设计修改，

对所用材料的质量方面的设计修改，同时对句子材料的敏锐度进行材料修改，

并提出句子改进的建议，这些都是对句子的补充，也提高了困惑的整洁度。 

 

关键词：媒体开发、游戏、拼图、普通话基本句、HSK 一级 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan jaman, bahasa asing telah menjadi salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bersaing dalam dunia 

kerja. Salah satunya bahasa asing yang sedang berkembang pesat saat ini adalah 

Bahasa Mandarin. Perkembangan bahasa mandarin di Indonesia selama dekade ini 

sangat pesat. Pendidikan mulai tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi 

telah memasukan pelajaran Bahasa Mandarin sebagai muatan lokal dalam 

kurikulumnya. Bahasa Mandarin juga merupakan salah satu pelajaran peminatan 

bagi peserta didik SMA di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Mandarin 

diatur dalam Permendikbud Tahun 2016 Nomor 22 Tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Permendikbud tersebut disampaikan 

bahwa pembelajaran Bahasa Mandarin hendaknya dilaksanakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi dan mengembangkan kreatif 

peserta didik, disampaikan pula sejumlah prinsip pembelajaran secara ringkas, 

prinsip-prispip pembelajaran terpadu, melatih peserta didik berfikir divergen, 

pembelajaran yang aplikatif , keseimbangan antara hardskill dan softskills, belajar 

sepanjang hayat, pembentukan karakter dan manfaat teknologi informasi dan 

komunikasi. (Mintowati, 2017:02)  

Dalam mempelajari Bahasa Mandarin ada empat keterampilan yang harus 

dikuasai oleh pembelajar Bahasa yaitu, keterampilan menulis, membaca, berbicara, 

dan menyimak. Untuk menguasai empat ketrampilan tersebut dalam Bahasa 

Mandarin tidak terlepas dengan mempelajari kosakata dapat memperluas 

perbendaraan penggunaan kata tersebut dalam komunikasi. (Keraf 1989: 24) 

mengemukakan bahwa mereka yang luas kosakatanya akan memiliki kemampuan 

yang tinggi untuk memilih kata mana yang paling harmonis untuk mewakili 

maksud atau gagasan hal tersebut. Berarti, jika seseorang mempunyai penguasaan 

kosakata yang luas maka orang tersebut akan menggunakan kalimat yang tepat 

utuk menyampaikan keinginannya sehingga, maksud dari keinginanya tersebut 
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dapat dipahami oleh orang lain. Menyusun kalimat Bahasa Mandarin sangatlah 

penting dipelajari dan dipahami dengan cara pemberian latihan yang benar dan 

tepat. Penyusunan kalimat dapat dipelajari dan dipahami dengan cara pemberian 

latihan dan penggunaan media permainan agar siswa mampu menyusun kalimat 

dengan mudah dan dapat dipahami oleh peserta didik tanpa mengalami hambatan. 

Selain itu, motivasi dari seorang pengajar juga sangat penting bagi siswa agar 

siswa lebih giat mempelajari kosakata dan penyusunan kalimat dengan tepat dan 

benar. (Purwanti, 2019:03). Dengan adanya media pembelajaran yang baik serta 

dukungan dari seorang pelajar, maka kemampuan Berbahasa Mandarin siswa 

meningkat. 

 Kemampuan berbahasa Mandarin, mulai dari kemampuan membaca, menulis, 

berbicara hingga menyusunan kalimat dapat diuji melalui Tes Standar Bahasa 

Mandarin. Tes standar ini dibuat oleh pemerintahan Tiongkok yang disebut 

dengan tes HSK. HSK (hanyu shuiping kaoshi) adalah sebuah perangkat tes 

bertaraf Internasional untuk mengukur kemampuan Bahasa Mandarin bagi 

pembelajar asing. Pada tahun 1991 HSK mulai digunakan secara Internasional. 

HSK terbagi menjadi tiga tingkatan/jenjang, dengan total 11 level, yaitu Tingkat 

Dasar (Level 1-3), Tigkat Menengah (Level 3-8), Tingkat Mahir (Level 9-11). 

Peserta ujian memilih tingkat yang ingin diikutinya dan hasil tes akan menentukan 

level yang dicapai. Sejak November 2009, HSK tipe baru telah diterbitkan yang 

disebut New HSK. New HSK menggantikan HSK tipe lama, yang terdiri dari 

enam level terpisah . New HSK ini diterbitkan dengan berbagai pertimbangan 

ilmiah, antara lain karena kekosongan tes Bahasa Mandarin yang bisa diikuti oleh 

pembelajaran pemula, yang baru belajar dalam waktu singkat dan baru menguasai 

kosakata. Hal ini juga terkait dengan kepentingan penyebaran Bahasa Mandarin 

secara luas ke seluruah dunia. Pertama, menjunjung fungsi komunikatif dan 

standar. New HSK tingkat dasar dan menengah lebih menjunjung fungsi 

komunikatif  berbahasa Mandarin, sementara di tingkat mahir juga menekankan 

penggunaan Bahasa Mandarin yang tepat, akurat dan standar. Kedua, tediri dari 

dua sistem tes tertulis dan lisan yang terpisah, New HSK terdiri dari dua sistem tes 

yakni tes tertulis dan lisan yang terpisah. Tes tulis terdiri dari enam level , dan tes 
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lisan terdiri dari tiga tingkatan dasar, menengah dan mahir. Ketiga, secara umum 

lebih menekankan kemampuan mendengar dan berbicara. Selain mendirikan tes 

lisan yang terpisah, dalam sistem tes tertulis pun porsi jumlah soalnya mendengar 

(listening) rata-rata mencapai 50% keempat, tes dan pengajaran saling selaras, 

sistem HSK lama dibuat terpisah dari sistem pengajaran atau buku teks Bahasa 

Mandarin yang beredar luas. 

Sistem New HSK dibuat dengan pertimbangan adanya keselarasan antara 

pengajar Bahasa Mandarin dengan tes kemampuan yang digunakan, sehingga 

mendorong siswa pembelajar untuk semakin meningkatkan diri dalam proses 

belajarnya. Mengusung prinsip proses belajar mengajar sebagai yang utama, tes 

kemampuan sebagai penunjang. Kelima, cakupan penggunaannya luas. HSK tipe 

lama hanya terdiri dari 3 tingkatan (dasar, menengah, mahir) dengan rentan level 

pertingkat sangat-sangat lebar, misalnya tingkat dasar mencakup level 1. Level 2, 

dan level 3, dengan jumlah kosakata antara 400-3000 sehingga bagi pembelajar 

pemula yang ingin mengikuti tes untuk pertama kalinya harus juga mempelajari 

sebanyak 400-3000 kosakata sekaligus. Sementara pada HSK Level 1 

menggunakan 150 kosakata. ( Budianto,laurencia. 2014:17) 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilaksananakan di beberapa sekolah yang 

ada di Semarang, SMA Kebon Dalem, SMA Sedes, dan SMA Nusaputera Adalah 

beberapa sekolah di Semarang yang menjadikan Bahasa Mandarin sebagai 

pelajaran Bahasa asing yang sudah cukup lama dipelajari. Ketiga sekolah tersebut 

mewajibkan murid-muridnya pada tingkatan yang telah ditentukan oleh sekolah 

masing-masing untuk mengikuti tes HSK level 1, tes HSK level 1 adalah tes 

standar Bahasa Mandarin tingkat dasar yang dibuat oleh pemerintaan tiongkok 

dengan tujuan mengukur kemapuan Bahasa Mandarin bagi pelajar asing. Namun, 

masih banyak siswa yang mengalamani kendala saat belajar HSK level 1 karena 

pembelajaran Bahasa Mandarin yang digunakan masih menggunakan metode 

konvensional. Sehingga siswa merasa bosan ketika melakukan pembelajaran 

bahasa mandarin, sehingga perlu cara agar siswa tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang 

berbeda. 
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 Penggunaan media pembelajaran merupakan unsur yang sangat mendukung 

peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah, karena media merupakan alat bantu 

dan narasumber belajar dalam proses pembelajaran, sehingga dapat melicinkan 

jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran adalah proses interaksi siswa 

dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar, atau suatu maksud 

agar proses belajar seorang dapat berlangsung. Media dapat menambah 

ketertarikan dan minat belajar siswa seta memperjelas materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. (Harapan 2016:59) 

 Dengan adanya media memberi arti yang penting dalam mengefektifkan 

proses pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran adanya pengembangan 

media pembelajaran baru, dapat menarik perhatian siswa untuk belajaran bahasa 

mandarin ditingkat dasar (level 1) menjadi menyenangkan dan juga efektif adalah 

dengan menggunakan media. Media pembelajaran yang saat ini berkembang 

sangatlah beragam, mulai dari buku, flashcard, dan beberapa jenis permainan, 

salah satunya adalah Puzzle. Puzzle adalah sebuah permainan untuk menyatukan 

pecahan keping agar membentuk sebuah gambar atau tulisan yang sudah 

ditentukan. Istilah puzzle merupakan salah satu media yang bisa juga digunakan 

untuk mengenalkan bagun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, 

segitiga, dan lingkaran. Puzzle sebagai alat permainan yang harusnya kita gunakan 

sebagai permainan menyusun. (Setiawan, 2012:29) 

 Media puzzle dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan media 

pembelajaran Bahasa Mandarin yang cukup mudah dilaksanakan. Hal ini 

dikarenakan akhir-akhir ini di lingkungan akademis atau pendidikan penggunaan 

media puzzle bukan merupakan hal baru lagi dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah. Dengan media puzzle, diharap siswa lebih tertarik dan 

termotifasi untuk belajar karena tidak menjadi bosan dibanding hanya 

mendengarkan guru saja. puzzle merupakan sarana menarik untuk belajar tentang 

bentuk,warna dan hubungan benda-benda yang termasuk puzzle adalah berbagai 

benda tiga dimensi yang bisa dibongkar-pasang oleh anak. Rasa puas yang dialami 

anak karena mampu memecahkan masalah merupakan salah satu manfaat puzzle. 
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Selain itu, bermain dengan puzzle juga mempertajam presepsi anak tentang 

gambar, warna dan benda-benda pada penelitian ini, siswa nantinya akan 

memasangkan gambar dan alat-alat penyusun yang tepat. (Viana, 2016:61) 

 Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis akan mengembangkan media 

puzzle yang akan dirancang dengan tujuan untuk membantu anak yang mengalami 

masalah dalam menyusun kalimat Bahasa Mandarin, atau unsur kalimat yang 

disampaikan tidak beraturan sehingga orang yang mendengarkan atau melihat 

pesan yang disampaikan sulit untuk mengerti maksud dan tujuannya. Oleh sebab 

itu dengan adanya media puzzle ini diharapkan anak dapat menyusun kalimat 

dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku dalam tata Bahasa Mandarin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media permainan 

puzzle? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran menggunakan media  

permainan puzzle? 

3. Bagaimana hasil validasi ahli terhadap prototipe permainan puzzle untuk 

belajar menyusun kalimat sederhana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahuhi analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media permainan 

puzzle. 

2) Mengetahui pengembangan media pembelajaran menggunakan media 

perminan puzzle. 

3) Mengetahui hasil validasi ahli terhadap prototipe permainan puzzle untuk 

belajar menyusun kalimat sederhana. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis  

 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan 

media permainan puzzle dalam menyusun kata menjadi kalimat sederhana. 

1.4.2 Secara Praktis 

A. Bagi Siswa  

1. Meningkatakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran Bahasa 

Mandarin. 

B. Bagi Guru 

1. Berkesempatan menerapkan model pembelajaran yang dikembangkan  

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran puzzle 

C. Bagi Mahasiswa Peneliti  

1. Mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media permainan puzzle. 

2. Memberikan bekal mahasiswa sebagai calon guru yang siap 

melaksanakan tugas lapangan sesuai kebutuhan lapangan. 

D. Bagi Sekolah 

1. Mendapat media pembelajaran baru yang bermanfaat dalam proses 

belajar mengajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini. Paparan penelitian terdahulu terdapat pada sub 

bab tinjauan pustaka. Untuk menganalisis data dan teori-teori tersebut akan 

dijabarkan pada sub bab landasan teori. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

 Peneliti akan mengurai hasil penelitian terdahulu yang ada Siti Marfuah, 

Andin Irsadi, Stephani Diah Pamelasari (2014), Sunarti (2016), Riska Yulian 

Pangesti (2018). Siti Marfuah, Andin Irsadi, Stephani Diah Pamelasari (2014) 

Dalam Jurnal berjudul “Pengemangan LKS IPA terpadu berbentuk jigsaw puzzle 

pada tema ekosistem dan pencemaran lingkungan di SMP Negeri 2 Margoyoso 

Kab. Pati” Mengembangkan sebuah LKS dalam sebuah permainan jigsaw puzzle 

yaitu berbentuk potongan-potongan gambar yang disusun dalam sebuah 

permainan yang akhirnya membentuk suatu pola tertentu. Manfaat permainan 

puzzle antara lain mengasah otak, melatih koordinasi mata, dan tangan, melatih 

nalar, melatih kesabaran dan pengetahuan. Dengan adanya variasi media 

pembelajaran jigsaw puzzle ini, diharapkan dapat merangsangkan siswa untuk 

berfikir aktif dalam memecahkan suatu masalah. Dari penelitian tersebut 

menunjukan penilain kelayakan isi LKS jigsaw puzzle 94,64% tergolong sangat 

layak. pada sebuah kalayakan penyajian bahasa LKS jigsaw puzzle mendapatkan 

skor 95,83% tergolong sangat baik. Pada kelayakan media jigsaw puzzle 

mendapatkan skor 97,92% tergolong sangat layak. Rata-rata skor 96,13% sangat 

layak, sehingga LKS IPA terpadu Jigsaw puzzle pada tema ekosistem dan 

pencemaran lingkungan layak dan menarik minat siswa sebagai media 

pembelajaran. 

 Persamaan penelitian Siti Marfuah, Andin Irsadi, Stephani Diah Pamelasari 

adalah sama-sama menggunakan penelitian R&D. Terdapat perbedaan yaitu Siti 

Marfuah dkk tentang pengembangan LKS IPA terpadu berbentuk jigsaw puzzle. 
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 Selanjutnya, Pada penelitian yang dilakukan oleh Sunarti yang berjudul 

“Keefektifan Penggunaan Media Gambar Puzzle Dalam Ketrampilan Menulis 

Kalimat Sederhana Bahasa Jerman Siswa Kelas XI Man 1 Makasar“ hasil dari 

penelitian mampu menciptakan kreativitas, menyenangkan, dan tidak 

membosankan, melatih siswa berfikir logis, mengembangkan ide siswa, 

membantu siswa untuk memahami suatu persoalan dengan mudah dan cepat. 

Media gambar puzzle berfungsi sebagai inspirasi mengembangkan gagasan yanag 

ada dalam pikiran setiap siswa sehingga dia dapat menuangkan dalam bentuk 

tertulis.  

 Persamaan penelitian Sunarti adalah sama-sama menjadikan puzzle sebagai 

media meningkatkan daya tarik tersendiri kepada siswa untuk belajar bahasa 

Jerman, karena siswa dapat melihat langsung materi pembelajaran dengan gambar 

yang ditampilkan untuk menciptakan interaksi edukatif yang efektif antar guru 

dan siswa dan mampu menyusun kalimat sederhana dengan media gambar yang 

digunakan.  

 Selanjutnya, Pada penelitian Rizka Yulian Pangesti 2018 yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Puzzle Fisika untuk Meningkatkan 

Penguasaan Materi dan Minat Belajar Fisika Peserta Didik SMA” Hasil dari 

penelitian ini digunakan untuk penguasaan materi fisika, dan meningkatkan menat 

belajar fisika pada peserta didik yaitu dengan penambahasan kartu soal pada 

puzzle. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan media puzzle fisika memiliki 

kelebihan yaitu media puzzle dapat digunakan untuk membantu peserta didik lebih 

aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran.  

Selanjutnya, pada penelitian Yesi Ratna Sari yang berjdul “ penggunaan media 

puzzle terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah anak usia 5-6 

tahun” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

aktivitas anak antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan media puzzle sebesar -7,954 persen dan terdapat peningkatan 

aktivitas anak antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan media puzzle sebesar -9,843 persen. 
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No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Pengembangan LKS IPA 

Terpadu Berbentuk Jigsaw 

Puzzle Pada Tema Ekosistem 

dan Pencemaran Lingkungan Di 

SMP Negeri 2 Margoyoso Pati 

1.Penelitian tentang 

media 

pembelajaran 

berbentuk Puzzle  

2.Metode 

Penelitian: 

Penelitian R&D 

1. Objek : Mata 

Pembelajaran IPA 

 

2.  Keefektifan Penggunaan Media 

Gambar Puzzle Dalam 

Keterampilan Menulis Kalimat 

Sederhana Bahasa Jerman Siswa 

Kelas XI Man 1 Makassar. 

(Sunarti 2018) 

1.Penelitian tentang 

media 

pembelajaran 

berbentuk Puzzle   

1. Objek : Bahasa 

Jerman 

2. Desain : Metode 

eksperimen 

 

3. PengembanganMedia 

Pembelajaran Puzzle Fisika 

untuk Meningkatkan 

Penguasaan Materi dan Minat 

Belajar Fisika Peserta Didik 

SMA,  

1 Penelitian tentang 

media 

pembelajaran 

berbentuk puzzle 

2.Metode 

Penelitian: 

penelitian R&D  

Objek: Mata 

Pelajaran Fisika 

 

4.  Penggunaan media puzzle 

terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah 

anak usia 5-6 tahun. 

1. penelitian 

tentang media 

pembelelajaran 

berbentuk puzzle. 

Objek : anak usia 

5- tahun. 

Desain : metode 

eksperimen. 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang terkait langsung dengan puzzle sudah pernah dilakukan, tetapi 

secara khusus pengembangan Media Pembelajaran berbasis puzzle dalam upaya 

meingkatkan kemampuan menyusun kalimat bahasa mandarin tingkat dasar belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengembangkan 

media permainan puzzle untuk meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu 

dengan menggunakan permainan puzzle dapat mengetahui kemampuan siswa 

dalam mengenal bentuk kalimat sederhana dan penggunaan kata yang tepat 

didalam kalimat. 
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2.2 Landasan Teoritis 

 Pada landasan teori ini akan dijelaskan tentang pengertian media 

pembelajaran, Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran, Klasifikasi media 

pembelajaran, pengertian media puzzle, fungsi dan manfaat puzzle, jenis puzzle, 

media gambar puzzle, manfaat media gambar, pengertian kalimat, pengertian 

kalimat sederhana, keterangan dan contoh kalimat HSK level 1. 

 

2.2.1. Pengertian Media Pembelajaran  

 Proses pembelajaran memerlukan adanya interaksi edukatif antar guru dan 

siswa. Interaksi tersebut lebih efektif dan efisien ika menggunakan media 

pembeljaran. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu mengajar yang 

digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam 

kelas. Menurut sudjana dan rivai (2011:11) media pengajar sebagai alat bantu 

mengajar ada dlama komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar 

yang diatur oleh guru. Selanjutnya Sadiman dkk (2012:7) mengatakan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim kepenerima sehingga dapat merangsangkan pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Teori yang berbeda dikemukakan oleh Musfiqon (2012:28) bahwa media 

pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik dan nonfisik yang sengaja digunakan 

sebgai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan, menurut Arsyad (2011:3) mengatakan 

media dalam belajar mengajar diartikan sebgai alat-alat grafis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses da menyusun kembli informasi visual dan verbal. 

 Learning media is an instrument in the learning process both inside and 

outside class. Sudjana & Rivai  suggests there are some benefits of learning media 

in the learning process, namely:  

(1) learning will be more interesting so it will cause the learning motivation to the 

students (2) material,study will be easily to understood and allows students to 

control and achieve the learning goals, and (3) teaching methods will be more 

variative through verbal communication from the  teacher explanation.  
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Media pembelajaran merupakan instrumen dalam proses pembelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas. Sudjana & Rivai  mengemukakan ada beberapa 

manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) belajar akan 

lebih menarik sehingga akan menyebabkan motivasi belajar kepada siswa, (2) 

materi belajar akan mudah dipahami dan memungkinkan siswa untuk mengontrol 

dan mencapai tujuan pembelajaran, (3) metode pengajaran akan lebih bervariasi 

melalui komunikasi verbal dari penjelasan guru. 

 Hal yang sama dilakukan oleh Damim (2013:7) bahwa media pendidikan 

merupakan alat bantu pelengkapan yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam 

rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu tersebut disebut 

dengan media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari pengirim ke penerima yang mampu merangsangkan pikiran dan minat siswa 

dalam proses belajar. 

   

2.2.2. Klasifikasi media pembelajaran  

 Media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat didalam proses 

pembelajaran. 

Salah satunya manfaat dari media pembelajaran adalah meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian siswa agar dapat menimbulkan motvasi belajar. Menurut 

sanjaya (2009:207) mengatakan media pembelajaran memiliki fungsi yaitu: 

1. menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu  

2. memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu 

3. menambah gairah dan motivasi belajar siswa  

4. media pembelajaran memiliki nilai pratis. 

 Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa media pembalajaran 

memiliki fungsi dan manfaat tertentu bagi siswa dalam proses pembelajaran, yaitu: 

untuk memperjelas pesan yang disampaikan, memberikan persepsi yang sama, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. 
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2.2.3. Klasifikasi media pembelajaran 

Berikut ini klasifikasi media pembelajaran menurut Sadiman: 

1. Media auditif, yaitu media pembelajaran yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja seperti radio, taperecorder, piringan audio. Media 

pembelajaran ini cocok untuk orang yang tuli atau mempunyai kelainan 

dalam pendengaran. 

2. Media visual, yaitu media pengajaran yang hanya mengandalkan gambar 

diam, seperti film strip (filmrangkai), foto, gambar, lukisan, dan cetakan. 

3. Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur antara suara dan 

gambar. Jenis media seperti ini mempunyai kemampuan yang lebih baik 

karena meliputi: suara dan gambar seperti film bingkai, ada suaranya dan 

adapula gambar yang ditampilkannya.  

Selain tiga klasifikasi di atas, ada klasifikasi lain tentang media 

pembelajaran yang dikelompokkan menjadi empat jenis,yaitu: 

1. Media visual, yaitu media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, 

pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada 

kemampuan penglihatannya. Beberapa media visual antara lain: (1)media 

cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar danposter; (2)model dan 

prototype seperti globe, bumi; (3)media realitas alam sekitar dan 

sebagainya. 

2. Media audio, yaitu jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. 

Contoh media audio yang umum digunakan adalah tipe recorder, radio, 

dan CD player. 

3. Media audio visual, yaitu jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses atau kegiatan. Contoh media ini adalah film, video, 

program TV dan lain-lain. 

4. Ultimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 
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pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan 

dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio 

serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan 

informasi. 

Berdasarkan ragam klasifikasi media pembelajaran di atas, kita dapat 

memahami bahwa jenis-jenis media pembelajaran terdiri dari media visual, 

media audio, media audio visual dan media multimedia. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah media puzzle konstruksi yang 

berupa potongan-potongan gambar terpisah yang dapat digabungkan 

kembali menjadi sebuah gambar yang utuh. Media puzzle konstruksi 

termasuk dalam jenis media visual karena media visual sendiri adalah 

media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan. Agar 

media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, 

maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya : 

1. Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

2. Media harus sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap materi 

pembelajaran memiliki kekhasan dan kompleksitas tersendiri. Media yang 

akan digunakan harus s sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. 

3. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi 

siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. 

Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan dan perbedaan gaya belajar 

tersebut. 

4. Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi. 

Setiap media yang dirancang guru perlu memperhatikan efektifitas 

penggunaannya. 

5. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya. Media secanggih apapun tidak akan bisa menolong 

tanpa kemampuan teknis mengoperasikannya. Oleh karena itu, sebaiknya 

guru mempelajari dulu bagaimana mengoperasikan danmemanfaatkan 

media yang akan digunakan.  
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2.2.4. Pengertian Media Puzzle  

Pembelajaran menggunakan puzzle, memberikan manfaat untuk berfikir 

secara nyaman melalui permainan untuk menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan materi pelajaran yang masih dipelajari. Proses belajar 

memecahkan masalah memerlukan suatu engamatan secara cermat dan 

lengkap. Kemudian, untuk menjadikan permasalahan yang dapat mebuat 

siswa tertantang menyelesakannya memerlukan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan. Istilah puzzle ini oleh masyarakat indonesia dikenal sebagai 

permainan bongkar pasang. Puzzle merupakan salah satu media yang bisa 

juga digunakan untuk mengenalkan bangunan baru datas sederhana, seperti 

persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Puzzle sebagai alat untuk 

permainan yang mengharuskan kita sebagai pemain menyusun 

potongan-potongan puzzle. 

Menurut Patmonodewo (dalam Misbach & Muzamil 2010 :17) “kata 

puzzle berasal dari bahasa inggris yang berarti teke-teki atau bongkar pasang, 

media puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar 

pasang,” sedangkan, jamil (2012:2) mengemukakan baha puzzle merupakan 

bentuk teka-teki dengan model menyusun potongan-potongan gambar 

berantakan menjadi suatu gambar yang utuh” Sedangkan Ismail (2012:199) 

mengemukakan bahwa puzzle adalah permainan yang menyusu suatu gambar 

atau benda yang telah dipecah dalam beberapa bagian. Butter (2013:173) 

menambahkan bahwa puzzle kosa kata merupakan saran yang sangat 

bermanfaat untuk mempelajari kembali kosakata. 

Berdasarkan pengertian tentang media puzzle, maka disimpulakan bahwa 

media puzzle merupakan alat permainan edukatif yang dapat merangsang 

kemampuan anak, yang dimainkan dengan cara membongkar pasang 

kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. 

2.2.5. Fungsi dan Manfaat Puzzle 

Fungsi dan manfaat puzzle sebagai media pembelajaran edukatif 

bagisiswa adalah untuk meningkatkan kompetensi berbahasa mereka terutama 

dalam meningkatkan ketrampilan siswa dalam menulis kalimat sederhana 
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bahasa mandarin, Nani (2008:27) mengemukakan bahwa pada umumnya, sisi 

edukasi permainan puzzle ini berfungsi untuk:  

1. Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran  

2. Melatih koordnasi mata dan tangan. Anak belajar mencocokan 

keping-keping puzzle dan menyusun menjadi satu gambar 

3. Memperkuat daya ingat 

4. Mengenalkan anak pada konsep hubungan 

5. Dengan memilih gambar/bentuk, dapat melatih anak untuk berfikir 

matematis (menggunakan otak kiri) 

6. Melatih logika anak. Misalnya puzzle bergambar manusia. Misalnya, 

puzzle bergambar manusia. Anak dilatih menyimpulkan dimana letak 

kepala, tangan dan kaki sesuai logika. 

Teori berbeda dikemukakan oleh Rochmani (2011:18) bahwa proses 

pembelajaran menggunakan media gambar dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai bariku: 

1. Kegiatan awal, terdiri dari salam pembuka dan menjelaskan tujua 

pembelajaran 

2. Kegiatan inti, guru menunjukkan gambar kepada siswa dan membarikan 

contoh pelafalan yang tepat 

3. Penutup, guru menginformasika kepada siswa tentang kesimpulan 

pembelajaran. 

Puzzle secara bahasa Indonesia diartikan sebagai tebakan. Tebakan 

adalah sebuah masalah atau “enigma” yang diberikan sebagai hiburan, yang 

biasanya ditulis, atau dilakukan. Banyak tebakan berakar dari masalah 

matematika dan logistik serius (lihat masalah pengepakan dan tebakan). 

Lainnya, seperti masalah catur, diambil dari permainan papan. Lainnya lagi 

dibuat hanya sebagai pengetesan atau godaaan otak. Pelajaran resmi tebakan 

disebut enigmatologi games puzzle merupakan bentuk permainan yang 

menantang daya kreativitas dan ingatan siswa lebih mendalam dikarenakan 

munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah, namun 

teteap menyenangkan karena bisa diulang-ulang. Tantangan dalam permainan 
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ini akan selalu memberikan efek ketagihan untuk selalu mencoba, mencoba, 

dan terus mecoba. 

Bermain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berfikir dan 

bertindak imajinatif serta penuh daya khayal yang erat hubungannya dengan 

perkembangan kreativitas anak proses kemerdekaan anak akan memberikan 

kemampuan lebih pada anak untuk mengembangkan kretivitas anak. Proses 

kemerdekaan anak akan memberikan kemampuan lebih pada anak untuk 

mengembangkan pemikirannya mendapartkan kesenangannya dan 

kemengannya dari bentuk permainan tersebut. Amibisi untuk menggunakan 

permainan tersebut akan memberikan nilai optimalisasi gerak dan usaha anak, 

sehingga akan terjadi kompetisi yang adil dan beragam dari anak.   

Berdasarkan standar yang ditetapkan di atas, maka proses pembelajaran 

yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik seharusnya perlu 

meninggalkan cara-cara dan model konvensional sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Beberapa manfaat bermain puzzle menurut Al-Azizi (2010: 79) antara 

lain: 

1. Meningkatkan keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan 

kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle adalah 

permainan yang menarik bagi anak balita karena anak balita pada 

dasarnya menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik. Bermain 

puzzle akan membuat anak mencoba memecahan masalah, yaitu 

menyusun gambar. Pada tahap awal mengenal puzzle, mereka mungkin 

mencoba untuk menyusun gambar puzzle dengan cara mencoba 

memasang-masangkan bagian-bagian puzzle tanpa petunjuk. Dengan 

sedikit arahan dan contoh, maka anak sudah dapat mengembangkan 

kemampuan kognitifnya dengan ara mencoba menyesuaikan bentuk, 

menyesuaikan warna, atau logika. Contoh usaha anak menyesuaikan 

bentuk, misalnya, bentuk cembung harus dipasangkan dengan bentuk 

cekung. Contoh usaha anak menyesuaikan warna misalnya, warna 

merah dipasangkan dengan warna merah. Contoh usaha anak 
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menggunakan logika, misalnya, bagian gambar roda atau kaki 

posisinya selalu berada di bawah. 

2. Meningkatkan ketarampilan motik halus  

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan 

dan jari-jari tangannya, supaya puzzle dapat tersusun membentuk 

gambar, maka bagian-bagian puzzle akan berbeda dengan caranya 

memegang boneka atau bola. Memegang dan meletakkan puzzle 

mungkin hanya menggunakan dua atau tiga jari, sedangkan memegang 

boneka atau bola dapat dilakukan dengan mengempit di ketiak (tanpa 

melibatkan jari tangan) atau menggunakan kelima jari dan telapak 

tangan sekaligus. 

3. Meningkatkan ketrampilan Sosial 

Ketrampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan. Namun, puzzle 

dapat ula di mainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan oleh 

anak-anak secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial nanak. 

Dalam kelompok, anak akan bermainan puzzle di rumah, orang tua 

dapat menemani anak untuk berdiskusi menyelesaikan puzzle-nya, 

tetapi sebaiknya orang tua hanya memberikan arahan kepada anak dan 

tidak terlbat secara aktif membantu anak menyusun puzzle. 

 

4. Melatih koordinasi mata dan tangan 

Anak belajar mencocokkan kepingan-kepingan puzzle dan 

menyusunnya menjadi satu gambar. Ini langkah penting menuju 

pengembangan ketrampilan membaca. 

5. Melatih logika  

Membantu melatih logika anak. Misalnya, puzzle bergambar manusia. 

Anak dilatih menyimpulkan letak kepala, tangan, dan kaki sesuai 

logika. 

6. Melatih kesabaran 
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Bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan memerlukan 

waktu untuk berfikir dalam menyelesaikan tantangan. 

7. Memperluas pengetahuan  

Anak akan belajar bayak hal, warna, bentuk, angka dan huruf. 

Pengetahuan yang diperoleh dari cara ini biasanya mengesankan bagi 

anak dibandingkan yang dihafalkan. Anak dapat belajar konsep dasar, 

binatang, alam sekitar, buah-buahan, alfabet, dan lain-lain. Tentu saja 

dengan bantuan ib dan ayah. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi dan manfaat puzzle adalah melatih logika, meningkatkan otorik 

halus anak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih konsentasi, 

ketelitian, dan kesabaran, memperluas pengetahuan, serta meningkatkan 

ketrampilan sosial anak 

2.2.6. Jenis Puzzle.  

Media permainan termasuk media permainan puzzle sangat banyak jenisnya 

mulai dari gambar-gambar berwarna yang berbentuk huruf atau kalimat-kalimat 

sampai pada gambar-gambar yang tidak berwarna dan berbentuk dua atau tiga 

dimensi. Berikut ini ada beberapa jenis puzzle yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan memahami kosakata:  

1. Spelling puzzle yaitu puzzle yang terdiri dari gambar-gambar dan huruf-huruf 

acak untuk dijodohkan menjadi kosakata yang benar. 

2. Jigsaw puzzle yaitu puzzle yang berupa beberapa pertanyaan untuk dijawab 

kemudian dari jawaban itu diambil huruf-huruf pertama untuk dirangkai 

menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban pertanyaan yang paling akhir. 

3. The thing puzzle yaitu puzzle yang berupa deskripsi kalimat-kalima yang 

berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. 

4. The letter (s) reading puzzle, yaitu puzzle yang berupa gambar-gambar 

disertai dengan huruf-huruf nama gambar tersebut, tetapi huruf itu belum 

lengkap. 

5. Crossword puzzle, yaitu puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab dengan cara memasukan jawaban tersebut ke dalam 
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kotak-kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun vertikal. 

Bahan-bahan media gambar puzzle sederhana yang diadopsi dari puzzle oleh 

purnamasari (2006:172) yaitu: (1) berbagai lembar informasi tentang rumus dan 

fungsi (2) Gunting (3) Amplop (4) lem (5) kertas HVS untuk tempat menempel 

media puzzle. 

Langkah-langkah penggunaan media gambar puzzle, yaitu: 

1. siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

2. gunting setiap bentuk menjadi beberapa potongan yang sederhana untuk 

membuat puzzle 

3. tunjukan kepada anak-anak cara menyusun puzzle, setelah itu letakkan 

puzzle di tempat yang biasa digunakan anak-anak 

4. saat mengerjakan dapat diiringi dengan mendengarkan musik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa ada beberapa langkah 

penggunaan media gambar, yaitu menjelaskan penggunaan media gambar, 

menunjukkan gambar kepada siswa, dan menyimpulkan materi pembelajaran. 

 

2.2.7 Media Gambar Puzzle  

Media gambar puzzle merupakan media permainan yang memudahkan anak 

secara bertahap untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan 

masalah, dan untuk mengetahui akan tempat-tempat permaian sesuai serta 

mengajarkan anak untuk bertindak cermat. Dengan puzzle dapat melatih anak 

untuk mengingat-ingat, berimajinasi dan menyimpulkan. 

 

2.2.8. Manfaat Media Gambar 

Media gambar sangat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan mtivasi 

siswa dalam proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan ketrampilan 

siswa dalam menulis kalimat sederhana bahasa jerman. Manfaat media 

pembelajaran khususnya media gambar, yaitu memperjelas informasi dan 

memberikan presepsi yang sama kepada siswa. Hal ini didukung oleh pendapat 

Arsyad (2009:25-27) bahwa manfaat praktis pengembangan media gambar dalam 

proses pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Media gambar dapat memperjelas penyajin pesan dan informasi sehingga 

dapat melancarkan dan meningkatkan proses dan hasil belajar 

2.  Media gambar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar 

3. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu 

4. Dapat memberikan kesaman pengalaman dan presepsi pada siswa.  

Menurut Sudjana (2009:2) manfaat media gambar dalam proses belajar siswa 

adalah: 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

2. Bahan pembelajaran akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan 

guu tidak kehabisan tenaga 

3. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.  

Sementara itu Daryono (2010:40) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran bermanfaat sebagai berikut :  

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas 

2. Mengatasai keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra 

3. Menimbulkan gairah belajar 

4. Memungkinkan anak dapat belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditor, dan kinestetiknya 

5. Memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan presepsi yang sama 

6. Dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untu mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Aqib (2013:51) mengemukakan tentang manfaat media 

pembelajaran yaitu: Menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragakan, 

proses pembelajaran lebis jelas dan menari, proses pembelajaran lebih 

intensif,efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar anak 

didik, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja, media dapat menumbuhkan sikap positif anak didik terhadap materi 

dan proses belajar, dan mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan 
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produktif. 

Sedangkan Mangewa (2010:172) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran yaitu Menimbulkan kegairahan belajar,memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan serta 

memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendir menurut kemampuan dan 

minatnya. 

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa manfaat pengembangan 

media gambar yaitu untuk memperjelas informasi dan menimbulkan motivasi 

belajar siswa melalui media gambar serta mengatasi keterbatasan indra. 

 

2.2.9. Pengertian Kalimat 

Kalimat adalah satuan bahasa yang biasanya berupa klausa yang dapat 

berdiri sendiri yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan dan mengandung 

pikiran lengkap yang mempunyai intonasi final. Secara tertulis, kalimat diawali 

dengan huruf kapital dan tanda baca yang sesuai 

句子是能够独立的表达完整意思的语言单位。句子要有语调，书面上， 

用句号、问号、叹号等表示。 在语言动用中，句子是最小的语言使用

单位” 

（卢福波 2003:3） 

“Kalimat adalah unit bahasa yang mampu berdiri sendiri mengungkapkan 

makna yang lengkap. Kalimat mempunyai intonasi, didalam penulisan 

menggunakan titik, tanda tanya, tanda seru dan ekspresi lainnya. Dalam 

penggunaan bahasa, kalimat adalah unit terkecil” (lú fú bō 2003 : 3). 

Ramly (2006:60) berpendapat bahwa kalimat adalah rentetan kata yang 

disusun secara sistematis yang didalamnya penuh dengan tanda baca serta 

memiliki unsur subjek dan predikat. Hal serupa dikemukakan oleh 

putrayasa (2008:20) bahwa kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi 

oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Menurut 

Sasangka (2015:15) kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat 

mengemukakan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat 
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mengemukakan suatu informasi secara lengkap. Selanjutnya, Tarigan 

(2009:49) kalimat adalah satuan bahasa yang relatig dapat berdiri sendiri, 

yang mempunyai pola intonasi akhir yang terdiri atas klausa. Sedangka, 

menurut Chaer (2006:327) kalimat adalah suatu bahsa yang berisi suatu 

pikiran atau amanat yang lengkap. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa kalimat 

adalah suatu bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri dan disusun secara 

sistematis yang terdiri atas rentetan kata disertai dengan tanda baca serta 

memiliki unsur subjek dan predikat yang dibatasi adanya jeda panjang, 

nada naik atau turun yang di dalamnya berisi suatu pikiran dan amanat 

yang lengkap. 

 

2.2.10. Pengertian Kalimat Sederhana. 

Kalimat sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri atas inti subjek 

dan inti predikat. Kalimat itu ditandai oleh kesesuaian bentuk makna, fungsi, 

kesederhanaan unsur, posisi, dan urutan unsur.  

Menurut Putrayasa (2012:41), “kalimat sederhana, yaitu kalimat yang 

hanya terdiri atas dua unsur inti dan boleh diperluas dengan satu atau lebih 

unsur-unsur tambahan, asalkan unsur-unsur tambahan tersebut tidak boleh 

membentuk pola yang baru” sedangkan menurut Suhardi (2011:83) sebuah 

kalimat sederhana minimal dibangun atas dua unsur inti (S+P)” Selanjutnya, 

Chaer (2006:29) mengemukakan bahwa kalimat sederhana dibentuk dari sebuah 

klausa yang unsur-unsurnya berupa kata atau frasa sederhana. 

Berdasarkan beberapa pendapat atas, disimpulkan bahwa kalimat 

sederhana adalah kalimat yang minimal terbentuk dari sebuah klausa yang terdiri 

atas subjek dan predikat. 

Pada tahap pembelajaran menulis kalimat sederhana dengan menggunakan 

media gambar, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan guru. Yaitu: 

1. Menyajikan materi pembelajaran. 

2. Memberikan contoh kalimat sederhana dengan mengunakan media 

gambar. 
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3. Menjelaskan teknis menyusun kalimat sederhana dengan 

menggunakan media gambar. 

4. Menjelaskan unsur-unsur menyusun kalimat sederhana. 

5. Menyuruh siswa untuk membuat kalimat sederhana dari media 

gambar yang ada. 

6. Mengidentifikasi hasil teman-teman siswa, kemudian memberikan 

pengarahan agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam menulis kalimat 

sederhana dengan menggunakan media gambar seri. 

7. Melakukan postes. 

 Berdasarkan teori diatas, disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

kalimat sederhana menggunakan media gambar adalah memberi 

contoh kalimat, menjelaskan cara-cara membuat kalimat sederhana 

dengan media gambar dan guru memeriksa pekerjaan siswa dan 

memberikan arahan arahan supaya tidak terjadi kesalahan lagi dalam 

membuat kalimat sederhana.  

 

2.2.11. Keterangan dan contoh kalimat HSK level 1 

Pada HSK Level I kalimat yang digunakan adalah kalimat sederhana 

karena HSK Level I adalah level paling dasar dalam ujian HSK. Siswa yang lulus 

HSK Level I dapat memahami dan menggunakan frase-frase sederhana dalam 

bahasa mandarin, memenuhi kebutuhan dasar untuk berkomunikasi, dan memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan bahasa mandarin mereka lebih jauh. dalam 

HSK Level 1 siswa diaruskan menguasi minimal 150 kata  untuk mengenal dan 

menggunakan kosakata dasar dalam bahasa Mandarin sederhana.Berikut ada 

beberapa pengguanaan kata dalam kalimat yang di ambil dari buku HSK level 1 

penerbit LEGACY. 

 

1. Kata ganti introgatif 

 Kata ganti introgatif  “什么” (shénme) yang artinya “apa” digunakan 

dalam kalimat introgatif, ketika digunakan di dalam atau ketika bergabung dengan 

sebuah benda dapat berlaku menjadi objek. Sebagai contoh: 
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a. 你叫什么名字?  Nǐ jiào shénme míngzì? 

Artinya : siapa nama kamu?  

b. 这 是 什么? Zhè shì shénme? 

Artinya: ini apa ? 

c. 这 是什么书? Zhè shì shénme shū? 

Artinya : ini buku apa? 

2. Membentuk kalimat introgatif dengan "吗” 

 Partike “吗”( ma) yang artinya apakah menunjukan “tanda tanya” pada 

sebuah kalimat. Bila “ 吗” ditambahkan pada akhir kalimat, maka kalimat 

tersebut berubah menjadi kalimat introgatif. contoh : 

a.. 你是美国人吗? Nǐ shì měiguó rén ma?  

 Artinya :apakah kamu orang amerika? 

b.. 你是中国人吗? Nǐ shì zhōngguó rén ma? 

 Artinya : apakah kamu orang china? 

c. 你是老师吗? Nǐ shì lǎoshī ma? 

 Artinya : apakah kamu seorang guru ? 

 

3. Kata ganti introgatif “谁” ”哪” dan 哪儿 

 Dalam sebuah kalimat introgatif, kata ganti introgatif “谁”(shéi) 

digunakan untuk menanyakan “nama atau identitas seseorang”. Contoh: 

Kata ganti tanya 谁 

Kata ganti tanya “ 谁” (shéi) yang artinya “siapa” digunakan pada klimat tanya 

untuk menanyakan posisi atau letak dari orang atau benda. Contoh : 

a. 谁是李月 Shéi shì lǐ yuè 

 Artinya : siapakah liyue? 

b. 她是谁? Tā shì shéi? 

 Artinya :siapakah dia (pr) ? 

c. 他是谁? tā shì shéi? 

 Artinya : siapakah dia (lk)? 
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4. Kata ganti tanya 哪 

 Kata ganti tanya”哪” (Nǎ) yang artinya “mana” digunakan pada klimat 

tanya untuk menanyakan posisi atau letak dari orang atau benda. Contoh : 

 

a..这个哪本书? Zhè ge nǎ běn shū? 

 Artinya : buku apa ini? 

b. 他是哪国人? Tā shì nǎ guó rén? 

Artinya : dia berasal dari negara mana? 

c. 你是哪国人? Nǐ shì nǎ guórén? 

Artinya : kamu berasal dari negara mana? 

5. Kata ganti tanya 哪儿 

 Kata ganti tanya”哪儿” (Nǎ'er) yang artinya “dimana” digunakan pada 

klimat tanya untuk menanyakan posisi atau letak dari orang atau benda. Contoh : 

a. 我的杯子在哪儿?( Wǒ de bēizi zài nǎ'er?) 

artinya : dimana kursi saya ? 

b.你的中国朋友在哪儿?( Nǐ de zhōngguó péngyǒu zài nǎ'er?) 

artinya : teman china kamu dimana ? 

c. 小猫在哪儿?( Xiǎo māo zài nǎ'er?) 

artinya : kucing ini dimana? 

6. Kata ganti interogatif “怎么” 

 Kata ganti interogatif “怎么” (Zěnme) yang artinya “bagaimana” di 

letakkan di depan kata kerja digunakan untuk menanyakan tingkah laku dari 

sebuah tindakan. Contoh : 

a. 这个汉字怎么读?( Zhè ge hànzì zěnme dú?) 

Artinya : huruf cina ini bagaimana bacanya? 

b. 你的汉语名字怎么写?( Nǐ de hànyǔ míngzì zěnme ) 

Artinya : nama mandarinmu bagaimana nulisnya? 

c. 这个字怎么写?( Zhè ge zì zěnme xiě?) 

Artinya : huruf ini bagaimana nulisnya? 

6. Kata ganti tanya “怎么样” (Zěnme yang) 

“怎么样” (Zěnme yang) digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh : 
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a. 你的汉语怎么样? (Nǐ de hànyǔ zěnmeyàng?) 

 Artinya : bahasa mandarinmu bagaimana? 

b. 你妈妈身体怎么样? (Nǐ māmā shēntǐ zěnmeyàng?) 

Artinya : kesehatan ibu kamu bagaimana ? 

c. 明天天气怎么样?( Míngtiān tiānqì zěnmeyàng?) 

Artinya : besok cuacanya bagaimana ? 

 

7. Partikel interogatif “呢” 

 Partikel interogatif “ 呢 ” (Ne) yang artinya “bagaimana dengan” 

diletakkan dibelakang kata benda/ganti dan membentuk sebuah kalimat 

interogatif, berfungsi untuk menanyakan keadaanyang disinggung sebelumnya. 

Struktur kalimat yang digunakan adalah A.......B 呢 ?( A........bagaimana 

dengan B?) contoh: 

a. 我不是老师,我是学生.你呢? (Wǒ bùshì lǎoshī, wǒ shì xuéshēng. Nǐ ne?) 

Artinya :saya bukan guru, saya adalah murid. Dan kamu? 

b. 她叫李月.他呢?( Tā jiào lǐ yuè. Tā ne?) 

 Artinya : dia perempuan namanya liyue. Dan kamu? 

c. 我是美国人,你呢? (Wǒ shì měiguó rén, nǐ ne?) 

 artinya : Saya adalah orang inggris, dan kamu? 

 

8.  Kata ganti interogatif (kata ganti tanya ) “几” 

 Kata ganti tanya “几” (Jǐ) yang artinya “jumlah” digunakan untuk 

menanyakan jumlah dari kuantitas, pada umumnya digunakan untuk 

menanyakan jumlah bilangan dibawah 10. Contoh : 

a. 你有几个汉语老师? (Nǐ yǒu jǐ gè hànyǔ lǎoshī?) 

 Artinya : kamu punya berapa guru bahasa mandarin? 

b. 李老师家有几口人?( Lǐ lǎoshī jiā yǒu jǐ kǒu rén?) 

 Artinya : keluarga guru li ada berapa orang? 

c. 你女儿几岁了?( Nǐ nǚ'ér jǐ suì le?) 

Artinya : berapa umur anak perempuanmu ? 
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9. Kata ganti tanya “多少” 

 Kata ganti tanya “多少”(Duōshǎo) yang artinya “berapa” digunakan 

ketika menanyakan jumlah dengan kuantitas di atas 10, kata bilangan dibelakang “

多少” dapat dihilangkan” 多少” juga digunakan untuk menanyakan harga, pola 

pertanyaan umum dari pemakaian "多少” ini adalah.... 多少钱?” contoh:  

a. 你们学校有多小(个) 学生?( Nǐmen xuéxiào yǒu duō xiǎo (gè) xuéshēng?) 

Artinya :
i
seklah kalian punya berapa banyak murid? 

b. 你有多小(个)汉语老师?( Nǐ yǒu duō xiǎo (gè) hànyǔ lǎoshī?) 

 Artinya kamu punya berapa guru bahasa mandarin? 

c. 这个被子多小钱?( Zhè ge bèizi duō xiǎoqián?) 

Artinya : harga selimut ini berapa? 

 

9. Kalimat "是”  

 Kalimat 是 (shì) yang artinya “adalah” merupakan kalimat penentu 

yang dibentuk oleh kata “是”dan digunakan untuk menjelaskan apa seseorang 

atau kesetaraan atau kepemilikan dari orang atau benda. Pada bentuk kalimat 

negatif harus menambahkan kata keterangan negatif “不”didepan kata “是”contoh 

: 

a. 李月是老师 (Lǐ yuè shì lǎoshī) 

 Artinya: liyue adalah guru 

b .我是美国人(Wǒ shì měiguó rén) 

 Artinya : saya adalah orang amerika 

c. 我不是老师 (Wǒ bù shí lǎoshī) 

 Artinya : saya bukan guru  

 

10. Stuktur pembentukan partikel “的” 

 Struktur kalimat yang terdiri dari “kt benda/kt.ganti+ 的” ( de)+kt. 

Benda” menunjukkan sebuah kalimat yang menyatakan hubungan kepemilikan. 

Ketika kata dibelakang "的 ” merupakan kata benda yang menunjuk pada 

kekerabatan/ menunjuk pada kata”的” boleh dihilangkan. Contoh : 
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 a. 李月是我的老师 (Lǐ yuè shì wǒ de lǎoshī) 

Artinya : liyue adalah guru saya 

 b. 这 是我的书 (Zhè shì wǒ de shū ) 

Artinya : ini adalah buku saya 

c. 她不是我同学,她是我朋友(Tā bù shì wǒ tóngxué, tā shì wǒ 

péngyǒu) 

Artinya dia bukan teman sekelasku , dia adalah temanku. 

 

10. Kata kerja bantu "会” 

 Bila kata kerja bantu “会” (Huì) yang artinya “ bisa” berada di depan 

kata kerja maka “会”memiliki arti kemampuan yang didapat melewati suatu 

proses pembelajaran. Kata negasinya adalah “不会” contoh :  

a. 我会写汉字 (Wǒ huì xiě hànzì) 

 Artinya : saya bisa menulis huruf hanzi 

b. 我不会做中国茶 (Wǒ bù huì zuò zhōngguó chá) 

 Artinya : saya tidak bisa membuat teh china 

3. 你妈妈会说汉语吗?( Nǐ māmā huì shuō hànyǔ ma?) 

 Artinya : apakah ibu kamu bisa berbicara bahasa mandarin? 

 

11. Kata bantu “想” 

 Kata keterangan “想” (Xiǎng) yang artinya “ingin” biasanya diletakkan 

sebelum kata kerja yang berfungsi untuk mengungkapkan harapan atau 

perencanaan. Contoh :  

a. 我想学汉语 (Wǒ xiǎng xué hànyǔ) 

  Artinya : saya ingin belajar bahasa mandarin 

b. 明天我想去学校看书 (Míngtiān wǒ xiǎng qù xuéxiào kàn shū) 

 Artinya : besok saya ingin pergi ke sekolah  

c. 我想买一个杯子.( Wǒ xiǎng mǎi yīgè bēizi.) 

 Artinya : saya ingin membeli sebuah gelas. 
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12. Kata bantu "能”  

 Pada umumnya kata keterangan “能” (Néng) diletakkan di depan kata 

kerja, bersama dengan kata kerja membentuk predikat yang menunjukan 

kemampuan atau keinginan. Struktur kalimat interogasinya “能.........吗?” 

biasanya digunakan untuk menyatakan permintaan atau harapan untuk suatu 

permintaan dipenuhi. Contoh : 

 a. 明天下午我能去商店. (Míngtiān xiàwǔ wǒ néng qù shāngdiàn.) 

  Artinya : besok sore saya bisa pergi ke toko 

 b. 你能在这儿写你的名字吗? (Nǐ néng zài zhè'er xiě nǐ de míngzì 

ma?) 

  Artinya : apakah kamu bisa menulis namamu disini ? 

 c. 我能坐这儿吗? (Wǒ néng zuò zhè'er ma?) 

Artinya : apakah saya bisa duduk disini? 

13. Kata kerja bantu 会 

Kalimat yang menggunakan “会” (huì) yang artinya “bisa” menunjukan 

kemungkinan akan terjadinya suatu situasi. Contoh:  

 a. (a) 爸爸把商店会回家吗?( bàba bǎ diàn qián huì huí jiā ma?) 

Artinya : apakah ayah bisa bawa toko sebelumnya? 

   (b) 会(huì) 

 Artinya : bisa/dapat  

 b. (a) 明天她会来吗? (míngtiān tā huì lái ma?) 

Artinya : apakah besok bisa hujan? 

 (b) 她会来(tā huì lái) 

Artinya : dia bisa datang 

 c. (a) 今天会下雨吗?( jīntiān huì xià yǔ ma?) 

Artinya : apakah hari ini bisa hujan? 

   (b) 今天不会下雨.( jīntiān bù huì xià yǔ.) 

  Artinya : hari ini tidak bisa hujan 
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13. Kalimat dengan predikat kata sifat  

 Kata sifat bisa digunakan di dalam stuktur kalimat “subjek+kata 

keterangan bertingkat + kata sifat “, menggunakan sifat atau keadaan dari orang 

atau benda, kata keterangan bertingkat yang biasa digunakan adalah “很”(hěn) 

yang artinya “ sangat” struktur kalimat negatifnya adalah “subjek + 不 (Bù)+kata 

sifat” contoh : 

a. 我很好(Wǒ hěn hǎo) 

 Artinya : saya sangat baik. 

b. 我妈妈的汉语不好(Wǒ māmā de hànyǔ bù hǎo) 

 Artinya : bahasa mandarin mama saya tidak bagus 

c. 中国菜很好(Zhōngguó cài hěn hǎo) 

 Artinya : makanan china enak. 

 

14. Kata predikat nominal  

Kalimat predikat nominal adalah kalimat yang menggunakan predikat 

yang berasal dari kata nominal, dan pada umumnya digunakan untuk 

menyatakan umur, waktu, tanggal. Contoh : 

a. 我的汉语老师 33 岁 (Wǒ de hànyǔ lǎoshī 33 suì) 

 Artinya: guru mandarin saya berusia 33 tahun  

b. 明天星期二 (Míngtiān xīngqí'èr) 

 Artinya : besok hari selasa 

c.今天 9 月 11 号(jīntiān 9 yuè 11 hào) 

 Artinya : hari ini 11 september. 

 

15. Susunan kata majemuk  

 Predikat dari kalimat kata kerja majemuk adalah kalimat yang terdiri 

dari dua kata kerja atau lebih, kata kerja terakhir dapat menunjukan tujuan dari 

kata kerja sebelumnya. Pada aktu tertentu, objek dari kata kerja pertama yang 

menyatakan tempat boleh ditiadakan. Contoh : “去” (qù) yang artinya “ pergi” 

a. 我去中国学习汉语(Wǒ qù zhōngguó xuéxí hànyǔ) 

 Artinya: saya pergi ke china belajar mandarin. 



31 
 

 
 
 

 

 

b. 我们去中国方馆儿吃中国菜 (Wǒmen qù zhōngguó fāng guǎn er chī 

zhōngguó cài) 

Artinya: kami pergi ke restoran china makan. 

c. 我去学校看书(Wǒ qù xuéxiào kàn shū) 

Artinya : saya pergi ke sekolah membaca buku 

16. Kata bilangan “个” dan “口” 

 “个” (ge) adalah kata bilangan yang paling sering dijumpai dalam 

bahasa Tionghoa, biasanya diletakkan sebelum kata benda. Contoh: 

 

a. 我们有三个汉语老师(Wǒmen yǒu sān gè hànyǔ lǎoshī) 

Artinya :kami punya 3 guru bahasa mandarin 

b. 在教室里有五个学生(Zài jiàoshì li yǒu wǔ gè xuéshēng) 

Atinya : di dalam kelas ada 5 murid 

c. 我妹妹有一个本子(Wǒ mèimei yǒu yīgè běnzi) 

Artinya : kakak perempuan saya punya sebuah buku. 

 “口” (kǒu) juga merupakan kata bilangan yng artiny “bearapa” Pada 

umumnya digunakan untuk menyatakan jumlah anggota keluarga. contoh: 

a. 李老师家有六口人(Lǐ lǎoshī jiā yǒu liù kǒu rén) 

 Artinya: keluarga guru li ada 6 orang 

b.你家有几口人(Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén) 

Artinya :Keluarga kamu ada berapa orang? 

c. 我家有三口人(Wǒ jiā yǒu sān kǒu rén) 

   Artinya keluarga saya ada 3 orang  

17. Kata kerja 在 

 “在” (zài) merupakan kata kerja bila di belakangnya ditambah kata yang 

menjadi tujuan arah atau tempat. Dan bertindak sebagai predikat dalam kalimat, 

yang berfungsi untuk menunjukan letak atau posisi dari orang atau benda. Contoh:  

a. 我的朋友在学校 (Wǒ de péngyǒu zài xuéxiào) 

 Artinya : teman saya ada di sekolah 

b. 我妈妈在家(Wǒ māmā zàijiā) 
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 Artinya : mama saya ada dirumah 

c. 小狗在椅子下面(Xiǎo gǒu zài yǐzi xiàmiàn) 

 Artinya : anjing kecil ada dibawah kursi 

 

18. kalimat”有” menunjukkan eksistensi 

 Kata kerja “有”(yǒu)  yang artiya “ada” dapat digunakan pada kalimat 

yang menunjukkan keberadaan dan posisi dari seseorang atau benda. Contoh : 

a.椅子下面有一只小狗(Yǐzi xiàmiàn yǒuyī zhǐ xiǎo gǒu) 

 Artinya : dibawah kursi ada seekor anjing kecil  

b. 学校里有一个商店(Xuéxiào li yǒu yī gè shāngdiàn) 

 Artinya : didalam sekolah ada sebuah toko. 

c. 桌子上有一个电脑和一本书(Zhuōzi shàng yǒu yīgè diànnǎo hé yī běn shū) 

 Artinya : diatas meja ada sebuah komputer dan sebuah buku. 

 Kalimat negatif dari “有” adalah ”没有” (méiyǒu) dan di depan objek 

tidak boleh ditambahkan kata bilangan dan jumlah benda. Contoh : 

 

a. 椅子下面没有小狗 (Yǐzi xiàmiàn méiyǒu xiǎo gǒu) 

Artinya di bawah kursi tidak ada seekor anjing kecil 

b. 学校里没有一个商店(Xuéxiào lǐ méiyǒu yīgè shāngdiàn) 

 Artinya : Di dalam sekolah tidak ada sebuah toko 

c. 桌子上没有一个电脑和一本书(Zhuōzi shàng méiyǒu yīgè diànnǎo hé yī běn 

shū) 

Artinya : di atas meja tidak ada sebuah komputer dan sebuah buku. 

 

19. Kata sambung 和 

 Kata sambung”和” (hé)digunakan untuk menyambung dua unsur atau 

lebih yang memiliki hubungan pararel. Contoh  

a. 我有一个中国朋友和一个美国朋友(Wǒ yǒu yī gè zhōngguó péngyǒu hé yī 

gè měiguó péngyǒu) 

Artinya : saya punya satu temen cina, dan satu temen amerika 

b. 我家有三国人,爸爸,妈妈,和 我 (Wǒ jiā yǒu sān guó, bàba, māmā, hé wǒ) 
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  Artinya : keluarga saya ada 3 orang, papa, mama dan saya. 

c. 桌子上有一个电脑和一本书 (Zhuōzi shàng yǒu yīgè diànnǎo hé yī běn shū) 

  Artinya : diatas meja ada satu komputer dan satu buku. 

 

20. Kalimat imperatif yang menggunakan “请” 

 Ketika kata kerja “请” (qǐng) yang artinya “silahkan” diletakkan 

sebelum kata kerja lain maka akan membentuk sebuah kalimat imperatif, 

menunjukkan kesopanan dalam menyarankan sesuatu atau berharap pihak lain 

melakukan sesuatu. Contoh :  

a. 请写您的名字. (Qǐng xiě nín de míngzì.) 

Artinya :Silahkan tulis nama kamu 

b. 请喝茶.( Qǐng hē chá.) 

Artinya :Silahkan minum teh  

c. 请坐(Qǐng zuò) 

Artinya : silahkan duduk 

21.  “在...... 呢” menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung.  

Sebuah tindakan yang sedang berlangsung dapat diengkapkan dengan 

menggunakan kata keteranga 在  di depan sebuah kata kerja atau dengan 

menambahkan partikel ”呢” pada akhir kalimat. Contoh :  

a. 我在睡觉呢(Wǒ zài shuìjiào ne) 

Artinya : kamu sekarang tidur 

b. 你在做什么呢? (Nǐ zài zuò shénme ne?) 

Artinya : sekarang kamu sedang apa? 

c.. 小王在学习汉语(Xiǎo wáng zài xuéxí hànyǔ) 

 Artinya : xiaowang sekarang sedang belajar bahasa mandarin. 

 Bentuk kalimat negatifnya adalah “ 没(在 (méi zài)  yag artinya belum + 

kata kerja/ frase kata kerja” tanpa penambahan partikel “呢” pada akhir kalimat. 

Contoh : 

a..我没在看电视 (Wǒ méi zài kàn diànshì) 

 Artinya : saya belum nonton tv 
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b..我们没在工作(Wǒmen méi zài gōngzuò) 

 Artinya : kami belum bekerja 

c..他没看书 (Tā méi kàn shū) 

 Artinya : dia belum membaca buku 

 

 Kamu cari contoh mengggunakan “不在” (bùzài) yang artinya tidak. 

a. 老师不在办公室,你等等一下吧 (Lǎoshī bùzài bàngōngshì, nǐ děng děng 

yīxià ba) 

 Artinya :guru tidak dikantor, kamu tunggu saja. 

b.他不在 家,明天下午你们再来啊.( Tā bùzàijiā, míngtiān xiàwǔ nǐmen zàilái a.) 

 Artinya : dia tidak dirumah, besok sore kalian datang lagi saja. 

c. 老板不在公司, 可能这在家呢.( Lǎobǎn bù zài gōngsī, kěnéng zhè zàijiā ne.) 

 Artinya : bos tidak dikantor, mungkin masih dirumah. 

 

22. Kata ganti atau partikel 吧 

 Partikel “吧”(bǎ) yang digunakan pada akhir kalimat merupakan kalimat 

yang menyatakan pemebrian saran atau perintah dengan maksud intonasi bicara 

yang diperhalus. Contoh : 

a. (a) 这儿没有人,请坐吧 (zhè'er méiyǒu rén, qǐng zuò ba) 

 Artinya disini tdak ada orang, silahkan duduk 

  (b) 谢谢(xièxiè) 

 Artinya : terimakasih 

b. (a) 今天我们在家吃饭吧(jīntiān wǒmen zàijiā chīfàn ba) 

 Artinya: hari ini kita makan dirumah yuk 

  (b) 好(hǎo) 

Artinya : baik 

c. (a) 我现在给她打电话.( wǒ xiànzài gěi tā dǎ diànhuà.) 

Artinya : aku sekarang telfon dia 

(b) 她在工作呢,你下午打吧.( tā zài gōngzuò ne, nǐ xiàwǔ dǎ ba.) 

 Artinya : dia sekarang lagi kerja, kamu telfon nanti sore saja. 
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23.  “了” mengindikasika terjadinya sesuatu atau penyelesaian.  

 “了” (le) dapat digunakan di akhir kalimat. Contoh : 

a. 我去商店了(Wǒ qù shāngdiàn le) 

 Artinya : saya sudah pergi ke toko 

b. 他去开车了(Tā qù kāi chē le) 

 Artinya : dia sudah pergi mengendarai motor 

c. 你买什么了(Nǐ mǎi shénme le) 

 Artinya : kamu sudah beli apa? 

 

24.  Bentuk akhiran”后” 

 Bentuk akhiran “后” (hòu)mengindikasikan periode waktu sesudah 

waktu sekarang atau waktu yang disebutkan. Contoh : 

a.五点后 40 分钟后星期三后 (Wǔ diǎn hòu 40 fēnzhōng hòu xīngqísān hòu)  

 Artinya : hari rabu setelah jam 5 lebih 40 menit. 

b. (a) 你几点去工作? (nǐ jǐ diǎn qù gōngzuò?) 

 Artinya : jam berapa kamu pergi bekerja? 

  (b) 八点后 (bā diǎn hòu) 

 Artinya :  setelah jam 8 

c. (a) 你什么时候能回来? (nǐ shénme shíhòu néng huílái?) 

 Artinya : kapan kamu pulang? 

  (b) 五点后.( wǔ diǎn hòu.) 

 Artinya : setelah jam 5 

25.  Kata keterangan “都” 

Kata keterangan “都”(dōu) berarti( semua). Objek dari subjek yang dimaksud 

diletakkan dibelakang “都” contoh:  

a. 我们都是中国人. (Wǒmen dōu shì zhōngguó rén.) 

Artinya : kami semua adalah orang china. 

b. 他们都喜欢 (Tāmen dōu xǐhuān) 

Artinya : kami semua suka  

c. 这些都是王方的东西 (Zhè xiē dōu shì wáng fāng de dōngxī) 

Artinya :ini beberapa barang semua milik Mr. wang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang metode penelitian berkaitan 

dengan pengembangan media pembelajaran berbasis ermainan puzzle bdalam 

upaya meningkatka kemampuan menyusun kalimat bahasa mandarin. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

  Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian gabungan kuantitatif dan 

kualitif dengan desain penelitian dan pengembangan atau research and 

development (R&D). R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu,dan menguji keefektifan produk tersebut (sugiyono 

2014:407).  

  Pengertian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan 

proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan 

kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah di teliti. Kasiram (2008) 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Menurut Sugiyono (2011) 

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Nana Syaodih Sukmadinata 

2015:164). Aspek penekanan terdapat pada proses penelitian dan pengembangan 

serta perolehan hasil final yang dikembangkan menjadi suatu produk pendidikan. 

  Kemudian produk pendidikan yang dimaksud dalam penelitian dan 

pengembangan ini mengandung empat pengertian pokok. Pertama, produk 

http://dosensosiologi.com/pengertian-penelitian-sosial-ciri-tujuan-manfaat-dan-contoh-lengkap/
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tersebut tidak hanya meliputi perangkat keras, seperti modul,buku teks, vidio dan 

film pelajaran atau sejenisnya, tetapi juga perangkat lunak seperti kurikulum, 

evaluasi, model pembelajaran dan lain-lain. Kedua, produk yang dikembangkan 

merupakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Ketiga, 

produk yang dikembangkan merupakan benar-benar bermanfaat bagi dunia  

pendidikan, terutama bagi guru dalam mempermudah pelaksanaan pembelajaran. 

Keempat, produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara praktis 

maupun bidang keilmuan (Zaim Arifin 2012:127). 

 Pengembangan dilakukan beberapa tahap, merancang,memproduksi dan 

mengevaluasi. Proses perancangan merupakan awal dalam pengembangan yang 

dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan tujuan. Proses kedua adalah 

produksi dimana semua bahan yang dikumpulkan dan kompilasi disusun untuk 

menjadi produk awal. Proses selanjutnya adalah evaluasi produk yang terdiri dari 

evaluasi dari pakar media dan pakar materi pelajaran, percobaan satu-lawan satu, 

eksperimen kelompok kecil dan percobaan lapangan. Secara teoritis bertujuan 

untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh penguna yaitu guru dan peserta 

didik (Sigit Purnama 2013:VI:1). 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa R&D adalah 

penelitian yang menghasilkan produk atau mengembangkan produk yang telah 

ada. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah media permainan 

puzzle. 

Langkah-langkah penelitian Research and Development dikemukakan oleh 

Borg and Gall dalam Sugiyono (2014:298), yaitu (1) potensi masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji 

coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) 

produksi massal. Dari kesepuluh langkah tersebut, penelitian ini hanya 

menggunakan lima langkah awal dengan alasan peneliti hendak memberikan 

kesempatan kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Bagan Tahapan Penelitian 

3.2.Prosedur Penelitian  

Berdasarkan uraian tahapan penelitian di atas, maka prosedur penelitian 

yang akan dilakukan adalah seperti uraian di bawah ini: 

 

3.2.1 Potensi dan Masalah  

Dalam penelitian Research and Development harus dimulai dengan 

adanya potensi. Semua potensi akan menjadi masalah bila kita dapat mendaya 

gunakan potensi-potensi tersebut. Sugiyono menyampaikan bahwa masalah 

adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi 

(Sugiyono, 2010:409).  

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap masalah, yaitu 

keterbatasan media pembelajaran bahasa mandarin yang menarik. Peneliti 

juga meneliti terhadap potensi yang ada pada pengembangan media 

pembelajaran yang menarik sekaligus mudah untuk dipahami sehingga 

mampu memudahkan siswa dalam pembelajaran, dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa kesempatan penggunaan media pembelajaran ini oleh 

TAHAP I 

Potensi dan 

masalah 

TAHAP V 

Revisi desain 
TAHAP IV 

Validasi 

produk 

TAHAP III 

Desaign 

produk 

TAHAP II 

Pengumpulan 

data 
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para tenaga pengajar dalam pembelajaran bahasa mandarin sehingga peneliti 

mengembangkan media pembalajaran berbasis puzzle dengan penyajian yang 

menarik dan mudah dipahami. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data  

Mengumpulkan data merupakan proses untuk mendapatkan 

informasi-informasi tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengembangkan suatu produk tertentu. Sugiyono menyampaikan bahwa 

setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up-to-date, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan infromasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk merancang produk tertentu. Metode yang digunakan untuk 

penelitian tergantung permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai 

(Sugiyono, 2014:411) Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan dengan cara mencatat semua data yang diperoleh secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Pengumpulan data 

pada penelitian pengembangan buku ini digunakan teknik non tes.Peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi terhadap media pembelajaran yang ada 

di lapangan.Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara 

terhadap siswa yang mempelajari Bahasa Mandarin. Selain itu peneliti juga 

menyebar angket kebutuhan untuk pengembangan media pembelajaran 

kepada siswa yang mempelajari Bahasa Mandarin untuk kemudian akan 

digunakan dalam acuan mendesain produk. 

 

3.2.3 Desain Produk  

Mendesain produk merupakan perwujudan gambaran produk, yang akan 

dihasilkan. Produk dari Research and Development harus bermanfaat. 

Menurut Sugiyono desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar 

atau bagan, akan mempermudah peneliti dalam mewujudkan produk yang 

sesuai dengan rencana dan dapat bermanfaat. (Sugiyono, 2014: 413)  

Pada tahap ini peneliti menjalankan dua tahapan, yaitu pra produksi dan 

produksi. Tahap pra produksi meliputi kegiatan persiapan alat produksi yaitu 
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laptop, persiapan materi cerita yang akan di terjemahkan, dan perencanaan 

ilustrasi buku. Tahap produksi meliputi merealisasikan program sesuai 

dengan desain yang sudah ditentukan berdasarkan kebutuhan.Pembuatan 

desain, ilustrasi, isi buku dan layout buku. 

Pada tahap ini sebelum membuat desain, peneliti terlebih dahulu 

menyusun kata yang sesuai untuk menjadi kalimat-kalimat pendek yang akan 

dibuat dalam bentuk puzzle. 

 

3.2.4 Validasi Desain  

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk lebih efektif dari yang lama atau tidak (Sugoiyono, 2010: 

414), dalam hal ini kajian kualitas produk yang suda dirancang, yang meliputi 

kegiatan penilaian oleh ahli untuk menilai prototipe buku cerita Pepatah 

Tiongkok. Validasi produk dapat dilakukan dengan meminta beberapa orang 

pakar dalam bidangnya untuk menilai desain produk yang kita buat (Emzir, 

2011: 273). 

3.2.5 Revisi Desain  

Sugiyono (2014:414) menyampaikan bahwa setelah desain produk 

divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan 

diketahui kelemahannya. Perbaikan desain adalah proses yang dilakukan 

untuk memperbaiki kelemahan dari desain produk yang ditemukan dari 

proses validasi. 
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Revisi dilakukan bilamana desain belum mencapai tingkat valid. Produk yang 

sudah divalidasi akan diperbaiki dengan cara menambah atau mengurangi isi yang 

terdapat dalam buku. Perbaikan desain akan dilakukan peneliti berdasarkan 

masukan-masukan dari pakar.  

3.3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yaitu hal yang dituju untuk penelitian sebagaisasaran 

penelitian. (Arikunto, 2010:188) Sesuai dengan fokus penelitian yaitu 

pengembangan Permainan puzzle yang bertujuan untuk  memberikan kemudahan 

bagi pelajar yang sedang mempelajari Bahasa Mandarin tingkat Dasar, maka 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru Bahasa Mandarin. 

Subjek peneitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu : （1）subjek 

penilitian kebutuhan media dalam hal ini adalah guru dan siswa SMA Kebon 

Dalem Semarang, SMK N 2 Jepara dan SMA Semesta (2) subjek penelitian untuk 

mendapatkan penilaian uji validasi yaitu dosen Prodi Pendidikan Bahasa 

Mandarin untuk menilai isi materi dan menilai konten pendukung dalam media 

pembelajaran. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Arikunto (2010: 194) teknik pengumpulan data terdiri dari angket 

atau kuisioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Pada 47  

penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti 

menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan angket 

 

3.4.1.Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian, sehingga diperoleh gambaran secara jelas tentang objek penelitian 

tersebut (Sugiyono, 2014:145). 

  



42 
 

 
 
 

 

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga 

peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat 

non-partisipatif, yaitu peneliti berada di luar sistem. 

Untuk memperoleh informasi yang akurat, dalam penelitian media permainan 

puzzle ini diperlukan pengumpulan data dengan teknik observasi.Teknik observasi 

adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan meninjau secara 

langsung di lokasi yang diteliti.Heri (2010:135) menyatakan bahwa pengamatan 

atau yang sering dikenal sebagai teknik observasi adalah suatu cara pengumpulan 

data dengan cara meneliti apa yang terjangkau oleh pancaindra. Rohendi 

(2011:182) menjelaskan bahwa metode observasi dalam penelitian seni 

dilaksanakan untuk memperoleh data tentang karya seni dalam suatu kegiatan dan 

situasi yang relevan dengan masalah penelitian. 

Menurut Hamidi (2010:140) observasi dilakukan jika peneliti menghendaki 

data hasil dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para responden 

dan atau mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Penelitian ini pedoman 

observasi digunakan untuk memperoleh data tentang media pembelajaran yang 

digunakan, mengamati segala kejadian yang berhubungan dengan pembelajaran 

bahasa Mandarin kelas X SMA di Semarang dan Jepara. 

Tujuan dari observasi pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang 

akurat dengan cara mengamati proses pembelajaran bahasa Mandarin di Kelas XI. 

Instrumen dari penelitian ini berfungsi untuk mencatat data yang ada dilapangan 

saat observasi dilakukan. Kisi- kisi pedoman observasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Lembar Pedoman Observasi 

No Aspek yang diamati    25% 

(rendah) 

50% 

(cukup 

rendah) 

75% 

(tinggi) 

100% 

(sangat 

tinggi) 

1.  Keefektifan pembelajaran 

bahasa mandarin 

    

2.  Rasa ingin tahu dan minat 

belajar siswa terhadap 

pembelajaran bahasa 

mandarin 

    

3.  Kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa mandarin 

    

4.  Kemampuan siswa 

menyusun kalimat bahasa 

mandarin  

    

 

3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yangberlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap mukamendengarkan secara 

langsung informasi-informasi keterangan-keteranganterkait dengan penelitian 

yang akan diteliti. Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data terkait 

dengan kesulitan pendidik dalammengajarbahasa Mandarin tingkat dasar 

ketersediaan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. 

Menurut esteberg (2002) dalam Sugiyono (2017 :233) wawancara dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1) Wawancara terstruktur 
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Wawancara terstruktur adalah wawancara tang digunaakan secara 

terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi yang akan diperoleh. 

2) Wawancara semi terstruktur 

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview atau 

wawancara mendalam. Wawancara ini merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara. 

3) Wawancara tak terstruktur 

Jenis wawancara ini bersifat bebas dimana peneliti tidak mennggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara  terstruktur 

atau wawancara baku, dimana susunan pertanyaan sudah ditetapkan 

sebelumnya. Wawancara ini bertujuan agar peneliti mengetahui kebutuhan 

media pembelajaran Media permainan puzzleAdapun langkah-langkah dalam 

melakukan wawancara yaitu; (1) Menyiapkan daftar pertanyaan, (2) 

Menyiapkan media yang akan digunakan, （3） Mencatat dan merekam hasil 

wawancara, (4) Menganalisis hasil wawancara, dan (5) Memasukkan hasil 

wawancara kedalam deskripsi penelitian. Kisi-kisi instrumen yang digunakan 
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dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru Bahasa Mandarin 

No Indikator Jumlah Butir Soal 

1. Kebutuhan pelajar terhadap pengembangan 

media pembelajaran berbasis permainan 

puzzle 

 

2 

2. Kebutuhan pelajar terhadap komposisi warna 

pada pengembangan media permainan 

berbasis puzzle 

2 

 Jumlah butir soal 4 

 

3.4.3 Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan infromasi 

yang diperlukan oleh peneliti (Kinayati, 2010: 50) 

Angket ini terdiri dari angket analisis kebutuhan, angket analisis minat belajar 

dan angket penilaian uji ahli. Berikut kisi-kisi inrumen angket kebutuhan, 

instrumen angket validasi ahli, dan instrumen penelitian kelayakan media. 

 

Tabel 3.3 Angket kebutuhan siswa 

Aspek Indikator Nomor 

1. Kebutuhan akan media 

pembelajaran berbasis 

puzzle 

 

 

 

1. Tanggapan terhadap bahasa 

mandarin 

2. Kebutuhan pengembangan 

media pembelajaran berbsis puzzle 

1-6 

2.Kebutuhanakan 

kelayakan isi dan bahasa 

 

 

 

 
 

1. Kebutuhan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

 7-9 
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2. Kebutuhan pengembangan 

media pembelajaran berbasis 

permainan puzzle  

3.Kebutuhan akanAspek 

Penyajian 

 

 
 

1. Kebutuhan jenis huruf karakter 

hanzi 

2.Kebutuhan tampilan komposisi 

warna 

 

10-11 

 

 

Tabel 3.4 kisi-kisi instrumen angket uji validasi untuk ahli materi 

No  Indikator  Jumlah 

soal 

1. Kesesuaian materi kalimat HSK level 1 1 

2. Keakuratan Materi Kalimat 1 

3. Pengaruh media dalam mendorong 

keingintahuan. 

 

4.  Penyajian materi 1 

5. Penggunaan jenis huruf yang sesuai 1 

6.  Penggunaan kalimat dan istilah yang tepat 1 

Jumlah butir soal 6 

 

 

Tabel 3.5 kisi-kisi instrumen angket uji validasi untuk ahli media 

No  Indikator  Jumlah 

soal 

1. Keawetan media 1 

2. Kualitas bahan yang digunakan 1 

3. Ketepatan jenis huruf 1 

4. Ketepatan komposisi warna 1 

5. Ketepatan dan kejelasan huruf  1 

 Jumlah soal  5 
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3.5. Uji Keabsahan Data 

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan data hasil 

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut 

(Moeloeng 2011:330). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Trianggulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, angket. 

Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data nama yang dianggap 

benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

trianggulasi . Pengambilan data mulanya diperoleh dengan observasi, lalu dicek 

dengan wawancara dengan angket. Bagan untuk trianggulasi dengan tiga teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data  

 

Observasi       Wawancara 

 

 

Kuisioner (Angket) 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Nasution dalam (Sugiyono , 2017 : 245) menyatakan 

bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, seperti 

yang diungkapkan oleh Patton (1980:268)  yang menyatakan proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar.   

Pada tahap uji coba, data dihimpun menggunakan angket penilaian terbuka 

untuk memberikan kritik, saran, masukan serta perbaikan. Hasil analisis  

digunakan untuk menentukan hasil pengembangan yang berupa puzzle Kemudian 

dianalisis melalui perhitungan persentase rata-rata skor item pada setiap jawaban 

dari setiap pertanyaan dalam angket. 

 

3.6.1 Mengolah Data Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh dari lapangan melalui oobservasi untuk melengkap data akan dijadikan  

sebagai pendukung untuk memperkuat peneletian. Hasil data yang diperoleh dari 

penelitian akandi catat secara teliti dan rinci kemudian akan deridaksi sehingga 

mendapatkan data yang penting untuk penelitian. 

 

3.6.2 Mengolah data wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendidik 

bahasa mandarin di beberapa SMA di Kota Semarang untuk memperoleh data 

mengenai kesulitan mengajar bahasa mandarin dan kebutuhan media 

pembelajaran yang inovatif. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terbuka, artinya narasumber menjawab pertanyaan yang telah tesedia dengan tidak 

merahasiakan informasi dan memberikan penjelasan yang lengkap.  

Teknik analis data untuk wawancara merupakan data yang bersifat kualitatif, 

sehingga bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang diperoleh dari kegiatan 

yang terjadi di lapangan.Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara yang 

telah disampaikan para pendidik dalam wawancara tentang kebutuhan media 
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pembelajaran yang inovatif dan juga menjelaska kesulitan dalam mengajar bahasa 

Mandarin  

 

3.6.3 Mengolah Data Angket/Kuesioner 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu angket kebutuhan 

dan angket validasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Angket Kebutuhan 

Untuk menghitung skor rata-rata, menggunakan rumus yang 

diadaptasi dari (Sugiyono, 2010: 134), Sebagai berikut 

 

 

Keterangan 

P : Angka presentase 

F : Frekuensi 

N : Jumlah Responden 

 

 

Peneliti akan menggunakan rumus tersebut untuk mengolah data 

angket kebutuhan yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan media permainan puzzle sebagai media pembelajaran.  

2. Analisis Angket Uji Validitas  

Angket yang digunakan untuk validasi produk terdiri dari kolom 

check list, yang berisi daftar penilaian dan skala penilaian; dan lembar 

komentar, kritik, dan saran. Berikut ini adalah aspek dan skala penilaian 

game edukasi Mahyong Master 

 

 

x 100% 
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Tabel 3. 1Aspek validasi desain produk oleh ahli 

Aspek Penilaian Skor Kategori 

Kesesuaian materi/fisik media 

yang meliputi:  

4 Sangat layak/sangat sesuai 

a. Aspek Kelayakan isi 

b. Aspek kelayakan sajian 

c. Aspek kelayakan bahasa 

  

3 Layak/sesuai 

2 Tidaklayak/tidak sesuai 

  

1 Sangat tidak layak/sangat  

  tidak sesuai 

 

Masing-masing aspek mengandung indikator dan butir penialaian 

tersendirir tetapi tetap menggunakan rentangan nilai dan patokan skor yang 

sama. Ahli juga mengisi lembar masukan dan pernyataan akhir bahwa produk 

yang dinilai layak digunakan, atau tidak layak digunakan tetapi dengan 

melakukan revisi terlebih dahulu sesuai dengan masukan yang ahli berikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu: (1) 

hasil analisis kebutuhan terhadap pengembangan media perminan puzzle (2) 

pengembangan media pembelajaran menggunakan permainan puzzle, dan (3) 

analisis validitas ahli media dan ahli materi terhadap media permainan puzzle.  

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Permainan Puzzle Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menyusun Kalimat Bahasa Mandarin Tingkat Dasar (HSK level 1 

 Penelitian ini memulai beberapa tahapan yang menghasilkan sebuah media 

pembelajaran  berbasis pemainan puzzle untuk meningkatkan kemampuan 

menyusun kalimat bahasa Mandarin tingkat dasar (HSK level 1) 

 Tahapan yang dilakukan sebelum mendesain produk adalah mengumpulkan 

data dari beberapa sumber yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan terhadap 

pengembangan media pembelajaran berbasis permainan puzzle ini, data yang 

dikumpulkan kemudian digunakan sebagai landasan dalam pengembangan media 

puzzle, terutama untuk mendukung pembuatan desain puzzle dan 

pengimplementasiannya  

 

4.1.1. Hasil Observasi.  

 Observasi dilakukan dengan mengamati proses belajar mengajar 

khususnya pembelajaran kalimat tingkat dasar. Peneliti melakukan observasi di 

SMK N 2 Jepara, adapun indikator observasi sebagai berikut ini.  
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Tabel 4.1 Hasil Observasi Terhadap Pembelajaran Kalimat Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar di SMK N 2 Jepara. 

No Aspek yang diamati    25% 

(rendah) 

50% 

(cukup 

rendah) 

75% 

(tinggi) 

100% 

(sangat 

tinggi) 

5. 1. Keefektifan pembelajaran 

bahasa Mandarin 

  √   

6. 2. Rasa ingin tahu dan minat 

belajar siswa terhadap 

pembelajaran bahasa 

Mandarin 

 √   

7. 3. Kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa Mandarin 

√    

8. 4. Kemampuan siswa 

menyusun kalimat bahasa 

Mandarin  

√    

   

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa pembelajaran kalimat 

bahasa Mandarin dalam kelas masih cukup rendah, masih perlu di tingkatkan lagi. 

Hal ini terbukti bahwa beberapa peserta didik masih kesulitan dalam menyusun 

kata untuk menjadi kalimat sederhana walaupun pendidik sudah menggunakan 

metode mengajar yang baik. 

 Adapun rasa keingintahuan peserta didik dan minat belajar siswa dalam bahasa 

Mandarin tergolong tingkatan cukup rendah. Terbukti ada beberapa peserta didik 

yang kurang berminat dalam mempelajari bahasa Mandarin. Banyak yang tidak 

memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Anak baru antusias jika 

pendidik mengunakan metode mengajar yang menarik perhatian peserta didik, 

seperti menggunakan media pembelajaran yang mungkin peserta didik dapat 

belajar sambil bermain. Akan tetapi media pembelajaran yang tegolong inovatif 

dan efektif masih kurang memadai. 

 Kemampuan siswa dalam belajar bahasa Mandarin tergolong masih rendah, 

dikarenakan bahasa Mandarin yang tergolong bahasa yang sulit dan juga pelajar 

masih tergolong pemula dalam belajar bahasa Mandarin karena masih tingkatan 

dasar. Meskipun ada beberapa murid yang mempunyai kemampuan lebih baik 
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itupun hanya beberapa karena sebelumnya sudah belajar bahasa Mandarin.  

 Kemampuan siswa dalam menyusun kalimat bahasa Mandarin di dalam kelas 

masih rendah dikarenakan daya tarik siswa dalam belajar bahasa Mandarin masih 

tergolong tingkat sedang. Agar kemampuan dalam menyusun kalimat peserta didik 

semakin meningkat pembelajar menggunakan cara untuk menghafal kosa kata yang 

di pelajari. Namun cara itu kurang menarik bagi pelajar, pelajar lebih antusisas jika 

pembelajaran menggunakan media permainan. 

 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Terhadap Pembelajaran Kalimat Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar di SMA Kebon Dalem Semarang. 

No Aspek yang diamati    25% 

(rendah) 

50% 

(cukup 

rendah) 

75% 

(tinggi) 

100% 

(sangat 

tinggi) 

9. 1. Keefektifan pembelajaran 

bahasa Mandarin 

 √   

10. 2. Rasa ingin tahu dan minat 

belajar siswa terhadap 

pembelajaran bahasa 

Mandarin 

 √   

11. 3. Kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa Mandarin 

 √   

12. 4. Kemampuan siswa 

menyusun kalimat bahasa 

Mandarin  

 √   

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa kefektifan 

pembelajaran kalimat bahasa Mandarin dalam kelas masih cukup rendah, masih 

perlu untuk di tingkatkan. Hal ini terbukti bahwa beberapa peserta didik sering 

mengobrol sendiri saat pendidik menyampaikan materi. Peserta didik juga masih 

kesulitan dalam menyusun kata untuk menjadi kalimat sederhana walaupun 

pendidik sudah menggunakan metode mengajar yang baik. 

 Adapun rasa keingin tahuan peserta didik dan minat belajar siswa dalam 

bahasa Mandarin tergolong tingkatannya masih cukup rendah. Terbukti masih ada 

beberapa peserta didik yang asik sendiri saat pembelajaran bahasa mandarin 

berlangsung, namun jika pendidik mengunakan metode mengajar yang menarik 
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perhatian peserta didik, seperti menggunakan media pembelajaran yang mungkin 

peserta didik dapat belajar sambil bermain peserta didik lebih antusias. Akan tetapi 

media pembelajaran yang tegolong inovatif dan efektif masih kurang memadai. 

 Kemampuan siswa dalam belajar bahasa Mandarin tergolong masih cukup 

rendah, dikerenakan bahasa Mandarin yang tergolong bahasa yang sulit dan juga 

pelajar masih tergolong pemula dalam belajar bahasa Mandarin karena masih 

tingkatan dasar. Meskipun ada beberapa murid yang mempunyai kemampuan lebih 

baik itupun hanya beberapa karena sebelumnya sudah belajar bahasa Mandarin. 

  Kemampuan siswa dalam menyusun kalimat bahasa Mandarin di dalam 

kelas masih cukup rendah dikarenakan daya tarik siswa dalam belajar bahasa 

Mandarin masih tergolong tingkat sedang dan penguasaan kosa kata yang belum 

begitu banyak. Agar kemampuan dalam menyusun kalimat peserta didik semakin 

meningkat pembelajar menggunakan cara untuk menghafal kosa kata yang di 

pelajari. Namun cara itu kurang menarik bagi pelajar, pelajar lebih antusisas jika 

pembelajaran menggunakan media permainan. 

 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Terhadap Pembelajaran Kalimat Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar di SMA Semesta Semarang. 

No Aspek yang diamati    25% 

(rendah) 

50% 

(cukup 

rendah) 

75% 

(tinggi) 

100% 

(sangat 

tinggi) 

13. 1. Keefektifan pembelajaran 

bahasa Mandarin 

 √   

14. 2. Rasa ingin tahu dan minat 

belajar siswa terhadap 

pembelajaran bahasa 

Mandarin 

 √   

15. 3. Kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa Mandarin 

 √   

16. 4. Kemampuan siswa 

menyusun kalimat bahasa 

Mandarin  

 √   
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa pembelajaran kalimat 

bahasa Mandarin dalam kelas masih cukup rendah, masih perlu untuk di 

tingkatkan. Hal ini terbukti bahwa beberapa peserta didik masih kesulitan dalam 

menyusun kata untuk menjadi kalimat sederhana walaupun pendidik sudah 

menggunakan metode mengajar yang baik. 

 Adapun rasa keingintahuan peserta didik dan minat belajar siswa dalam bahasa 

Mandarin tergolong cukup rendah. Terbukti ada beberapa peserta didik yang 

kurang berminat dalam mempelajari bahasa Mandarin. Masih banyak anak yang 

bermain sendiri saat pendidik menyampaikan materi, anak baru antusias jika 

pendidik mengunakan metode mengajar yang menarik perhatian peserta didik, 

seperti menggunakan media pembelajaran yang mungkin peserta didik dapat 

belajar sambil bermain. Akan tetapi media pembelajaran yang tegolong inovatif 

dan efektif masih kurang memadai. 

 Kemampuan siswa dalam belajar bahasa Mandarin tergolong masih cukup 

rendah, dikerenakan bahasa Mandarin yang tergolong bahasa yang sulit dan juga 

pelajar masih tergolong pemula dalam belajar bahasa Mandarin karena masih 

tingkatan dasar. Meskipun ada beberapa murid yang mempunyai kemampuan lebih 

baik itupun hanya beberapa karena sebelumnya sudah belajar bahasa Mandarin.  

 Kemampuan siswa dalam menyusun kalimat bahasa Mandarin di dalam kelas 

masih cukup rendah dikarenakan daya tarik siswa dalam belajar bahasa Mandarin 

masih tergolong tingkat sedang dan penguasaan kosa kata yang belum begitu 

banyak. Agar kemampuan dalam menyusun kalimat peserta didik semakin 

meningkat pembelajar menggunakan cara untuk menghafal kosa kata yang di 

pelajari. Namun cara itu kurang menarik bagi pelajar, pelajar lebih antusisas jika 

pembelajaran menggunakan media permainan. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan di 3 sekolahan oleh peneliti, 

disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran bahasa Mandarin siswa cukup rendah 

masih perlu ditingkatkan lagi. Rasa ingin tau siswa dengan bahasa Mandarin juga 

masih cukup rendah, kemampuan siswa dalam belajar bahasa mandarin juga cukup 

rendah meskipun ada satu atau dua siswa yang bisa bahasa Mandarin. Kemampuan 

siswa dalam menyusun kalimat bahasa Mandarin masih cukup rendah. Dari 
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kesimpulan hasil observasi ini peneliti berminat untuk menggunakan media 

pembelajaran bahasa Mandarin yang menarik perhatian siswa, khusunya untuk 

pembelajaran menyusun kalimat masih membutuhkan media pendukung lain yang 

inovatif dan fleksibel untuk meningkatkan keefektifan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga peneliti memutuskan untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle. Adapun pengembangan media tersebut 

disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang diambil dari angket peserta didik dan 

wawancara kepada pendidik. 

 

4.1.2 Hasil Angket Kebutuhan Peserta Didik. 

 Angket untuk peserta didik dirancang untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan kebutuhan peserta didik terhadap pengembangan media 

permainan puzzle. peneliti mengambil sample dari siswa-siswi SMK N 2 Jepara, 

SMA Kebon Dalem Semarang, SMA Semesta yang sedang belajar bahasa 

Mandarin tingkat dasar sebanyak 59 orang. Hasil angket tersebut adalah sebagai 

berikut:  

 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomor 1. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Apakah bahasa 

Mandarin itu sulit 

dipelajari?  

Sangat Sulit 14 23,73% 

Sulit 13 22,033% 

Cukup Sulit 24 40,677% 

Tidak Sulit 7 11,86% 

Sangat Tidak 

Sulit 

1 1,70% 

 Jumlah   59 100% 

   

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 59 peserta didik 

(1,70%) menyatakan bahwa bahasa Mandarin itu sangat tidak sulit dipelajari . 7 

dari 59 peserta didik (11, 86%) menyatakan bahwa bahasa Mandarin itu tidak sulit 
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dipelajari. 24 dari 59 (40.677%) menyatakan bahwa bahasa Mandarin itu cukup 

sulit dipelajari. 13 dari 59 peserta (22,033%) menyatakan bahwa bahasa Mandarin 

sulit dipelajari. 14 dari 59 peserta (23.73%) menyatakan bahwa bahasa mandarin itu 

sangat sulit dipelajari. Dari presentase tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

hanya beberapa peserta yang masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa 

Mandarin, namun sebagian peserta didik masih menganggap bahasa Mandarin itu 

cukup sulit. 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 2. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Bagaimana tingkat 

kesulitan yang anda 

hadapi dalam 

mempelajari kalimat 

bahasa Mandarin 

Sangat Sulit 6 10,17% 

Sulit 15 24.42% 

Cukup Sulit 31 52,54% 

Tidak Sulit 6 10.17% 

Sangat Tidak 

Sulit 

1 1,70% 

 Jumlah  59 100% 

 

Berdasarkan angket tersebut dapat dideskripsikan 1 dari 59 peserta (1,70%) 

menyatakan sangat tidak sulit mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 6 dari 59 

peserta (10,17%) peserta menyatakan tidak sulit dalam mempelajari kalimat 

bahasa Mandarin. 31 dari 59 peserta (52,54%) menyatakan cukup sulit dalam 

mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 15 dari 59 peserta (24.42%) menyatakan 

sulit dalam mempelajari kalimat bahasa Mandarin 6 dari 59 peserta (10.17%) 

menyatakan sangat sulit dalam mempelajari kalimat bahasa Mandarin. Dari 

presentasi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peserta masih cukup sulit 

mempelajari kalimat bahasa Mandarin. Namun sebagian peserta didik menyatakan 

tidak sulit dalam mempelajari bahasa Mandarin.  
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 3. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Bagaimana 

ketersediaan media 

untuk belajar bahasa 

Mandarin di sekolah 

anda? 

Sudah 

memadahi  

4 7% 

Kurang 

memadahi 

28 47% 

Tidak 

memadahi  

27 46% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut di deskripsikan 27 dari 59 (46%) peserta 

menyatakan bahwa ketersediaan media pembelajaran bahasa Mandarin di 

sekolahnya tidak memadahi. 28 dari 59 (47%) peserta menyatakan bahwa 

ketersediaan media pembelajaran bahasa Mandarin disekolahnya kurang 

memadahi. 4 dari 59 (7%) peserta menyatakan bahwa ketersediaan media 

pembelajaran disekolahnya sudah memadahi. Dari presentasi tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran kalimat yang tersedia di sekolahannya 

kurang memadahi.  

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 4. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Apakah anda 

menginginkan media 

pembelajaran yang 

lebih efektif dan 

menyenangkan? 

Sangat perlu 38 64,40% 

Perlu 20 33.90% 

Cukup perlu 1 1,7% 

Tidak perlu  0 0% 

Sangat tidak 

perlu  

0 0% 

 Jumlah   59 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut di deskripsikan 1 dari 59 (1,7%) peserta cukup 

memerlukan media pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. 20 dari 

59 (33.90%) peserta memerlukan media pembelajaran yang lebih efektif dan 

menyenangkan. 38 dari 59 (64.40%) peserta sangat memerlukan media 

pembelajaran yang lebih efektif dan menenangkan. Dari presentase tesebut, dapat 

disimpulkan bahwa peserta sangat perlu media pembelajaran yang lebih efektif 

dan menyenangkan. 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 5. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

 Menurut anda, 

apakah anda perlu 

memiliki penguasaan 

yang baik terhadap 

kalimat bahasa 

Mandarin? 

Sangat perlu 19 32.20% 

Perlu 23 38.98% 

Cukup perlu 15 25,42% 

Tidak perlu  2 3.40% 

Sangat tidak 

perlu  

0 0% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 2 dari 59 (3.40%) peserta 

tidak perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap kalimat bahasa mandarin. 15 

dari 59 (25,42%) peserta cukup perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap 

kalimat bahasa Mandarin. 23 dari 59 (38.98%) peserta perlu memiliki penguasaan 

yang baik terhadap kalimat bahasa Mandarin. 19 dari 59 (32,20%) peserta sangat 

perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap kalimat bahasa Mandarin. 

Berdasarkan presentase tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peserta masih 

sangat perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap kalimat bahasa Mandarin. 
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 6 . 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Menurut anda apakah 

permainan puzzle 

dijadikan sebagai 

media pembelajaran 

dapat membantu 

meningkatkan minat 

belajar siswa dan 

menjadikan menarik? 

Sangat 

membantu 

13 22,03% 

Membantu 19 32,20% 

Cukup 

membantu 

21 35,60% 

Kurang 

membantu 

6 10.17% 

Tidak 

membantu 

0 0% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 6 dari 59 (10.17%) peserta 

menyatakan  jika permainan puzzle dijadikan sebagai media pembelajaran 

kurang membantu meningkatkan minat belajar siswa. 21 dari 59 (35,60%) peserta 

menyatakan jika permainan puzzle dijadikan sebagai media pembelajaran cukup 

membantu meningkatkan minat belajar siswa. 19 dari 59 (32,20%) peserta 

menyatakan jika medai permainan puzzle dijadikan sebagai media pembelajaran 

membantu meningkatkan minat belajar siswa. 13 dari 59 (22,03%) peserta 

menyatakan jika media permainan puzzle dijadikan sebagai media pembelajaran 

sangat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan persentase 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jika permainan puzzle dijadikan  sebagai 

media pembelajaran cukup membantu meningkatkan minat belajar bahasa 

Mandarin siswa. 
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Tabel 4. 10 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 7. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Bagaiman tanggapan 

anda terhadap adanya 

media pembelajaran 

berbentuk puzzle 

untuk membantu 

mempelajari kalimat 

bahasa Mandarin? 

Sangat setuju 3 5.10% 

Setuju 41 69,50% 

Kurang setuju 15 20,30% 

Tidak setuju 2 3.40% 

Sangat tidak 

setuju 

1 1,70% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 1 dari 59 (1,70%) peserta 

sangat tidak setuju mengenai penggunaan media permainan puzzle untuk 

membantu mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 2 dari 59 (3,40%) peserta tidak 

setuju mengenai penggunan media permainan puzzle untuk membantu 

mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 25 dari 59 (20,30%) peserta kurang setuju 

media permainan digunakan untuk membantu mempelajari kalimat bahasa 

Mandarin. 41 dari 59 (69,50%) peserta menyatakan setuju jika media permainan 

puzzle digunakan untuk membantu mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 3 dari 

59 (5,10%) peserta menyatakan sangat setuju jika permainan puzzle digunakan 

untuk membantu mempelajari kalimat bahasa Mandarin. Berdasarkan presentase 

diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya media pembelajaran berbentuk 

puzzle akan membantu peserta untuk mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 8 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Menurut anda, apakah 

anda setuju jika 

kalimat yang dimuat 

dalam media 

pembelajaran berbasis 

permainan puzzle 

sesuai dengan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar? 

Sangat setuju 4 6,78% 

setuju 28 47,46% 

Kurang setuju 21 35,59% 

Tidak setuju 6 10,17% 

Sangat tidak 

setuju 

0 0% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 6 dari 59 (10,17%) peserta 

tidak setuju jika kalimat yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis 

permainan puzzle sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 21 dari 

59  (35,59%) peserta kurang setuju jika kalimat yang dimuat dalam media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 28 dari 59 (47,46%) peserta menyatakan setuju jika kalimat 

yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis permainan puzzle sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar . 4 dari 59 (6,78%) peserta menyatakan 

sangat setuju kalimat yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis permainan 

puzzle sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. berdasarkan 

presentase diatas peneliti menyimpulkan bahwa peserta menyatakan setuju jika 

kalimat yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis permainan puzzle sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 9 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Menurut anda, 

sebaiknya berapa 

jumlah kosakata HSK 

1 yang dibutuhkan 

untuk membuat 

kalimat bahasa 

Mandarin? 

3 kosa kata 22 37,28 

4 kosa kata  16 27,12% 

2 kosa kata  12 20,34% 

1 kosa kata 0 0% 

5 kosa kata 9 15,25% 

 Jumlah   59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 9 dari 59 (15,2%) peserta 

membutuhkan 5 kosa kata untuk membuat kalimat Mandarin HSK level 1. 12 dari 

59 (20.34%) peserta membutuhkan 3 kosa kata untuk membuat kalimat HSK level 

1. 16 dari 59 (27,12%) peserta membutuhkan 4 kosa kata untuk membut kalimat 

HSK level 1. 22 dari 59 peserta (37,28%) peserta membutuhkan 3 kosa kata untuk 

membuat kalimat bahasa mandarin HSK 1. Berdasarkan presentase diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa peserta menbutuhkan 3 kosa kata untuk menyusun kalimat 

mandarin HSK 1. 

 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 10. 

No Pertanyaan Jawaban Siswa (%) 

1.  Jenis huruf yang anda suka untuk 

penulisan karakter hanzi? 

(Simsun 

body) 我爱

你 

17 28,82% 

(DfKai-SB)

我爱你 

0 0% 

(Arial 

unicode ms)

我爱你 

42 71,19% 

(Fangsong)

我爱你 

0 0% 

 Jumlah  59 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 42 dari 59 (71,19%) peserta 

memilih (Arial unicode ms)我爱你 untuk penulisan karakter hanzi. 17 dari 59 

(28,81%) peserta memilih (Simsun body) 我爱你 untuk penulisan karakter hanzi. 

Berdasarkan presentase diatas peneliti menyimpulkan bahwa peserta 

menbutuhkan karakter (Arial unicode ms)我爱你 untuk penulisan karakter hanzi 

karena lebih tegas dan simple dalam media pembelajaran berbasis permainan 

puzzle. 

 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Peserta Didik Butir 

Pertanyaan Nomer 11. 

No Pertanyaan Jawaban Sis

wa 

(%) 

1.  Karakter warna 

seperti apa yang 

anda harapkan 

dalam tampilan 

medi permainan 

puzzle 

Warna-warna cerah yang tidak 

mengacaukan ilustrasi dan memberikan 

kenyamanan 

25 42,37

% 

Warna-warna gelap yang tidak 

mengacaukan ilustrasi dan memberikan 

kenyamanan 

7 11,86

% 

Campuran warna gelap dan cerah namun 

tidak mengacaukan ilustrasi dan 

memberikan kenyamanan 

27 45,76

% 

 Jumlah  59 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan 27 dari 59 (45,76%) peserta 

memilih campuran warna gelap dan cerah namun tidak mengacaukan ilustrasi dan 

memberikan kenyamanan bagi siswa. 7 dari 59 (11,86%) peserta memilih 

warna-warna gelap tidak mengacaukan ilustrasi dan memberikan kenyamanan 

bagi siswa. 25 dari 59 (42,37 %) peserta warna-warna cerah yang tidak 

mengacaukan ilustrasi dan memberikan kenyamanan. berdasarkan presentase 

diatas peneliti menyimpulkan bahwa peserta memilih campuran warna gelap dan 

cerah namun tidak mengacaukan ilustrasi dan memberikan kenyamanan bagi 

siswa. 

 Kesimpulan dari hasil angket kebutuhan peserta didik peneliti menyimpulkan 

bahwa peserta didik menyatakan bahwa 24 (40,77%) peserta didik menyatakan 
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bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari, tingkat 

kesulitan yang mereka hadapi dari 59 peserta didik 31 (52,54%) peserta didik 

menyatakan cukup sulit dalam mempelajari kalimat bahasa Mandarin. Ketersedian 

Media pembelajaran bahasa Mandarin disekolahan juga dikatakan kurang 

memadai oleh  38 (64,40%) peserta didik, peserta didik mengiginkan media 

pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan dan juga 23(38,98%) dari 59 

peserta didik menyatakan perlu adanya penguasaan yang baik terhadap bahasa 

Mandarin. 21 (35,60%) peserta didik menyatakan cukup membantu jika 

permainan puzzle digunakan sebagai media pendukung untuk belajar bahasa 

Mandarin. 41 (69,50%) peserta didik menyatakan setuju jika permaianan puzzle 

digunakan untuk membantu mempelajari kalimat bahasa Mandarin. 28 (47,46%) 

peserta didik juga setuju jika kalimat yang dimuat dalam media pembelajaran 

berbasis permaianan puzzle sesuai dengan kompetensi dasar, standar kopetensi 

dan HSK level 1. Dalam permainan puzzle beberapa peserta didik membutuhkan 3 

sampai 4 kosa kata untuk menyusun menjadi kalimat sederhana. 42 (71,19%) 

peserta didik memilih menggunkan jeni huruf (arial unicode ms) 我爱你 karena 

hurufnya lebih jelas dan tegak. Kemudian 27 (45,76%) peserta didik memilih 

tampilan warna yang digunakan dalam media puzzle yaitu perpaduan warna gelap 

dan cerah namun tidak mengacaukan ilustrasi dan memberikan kenyamanan.  

 

4.1.3. Hasil Wawancara Pendidik Bahasa Mandarin 

Wawancara kepada pendidik bahasa Mandarin ini berisi tentang analisis 

kebutuhan pendidik maupun peserta didik terhadap pengembangan media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle dalam upaya meningkatkan kemampuan 

menyusun kalimat bahasa Mandarin tingkat dasar (HSK level 1). Narasumber 

yang diwawancarai oleh peneliti adalah guru bahasa Mandarin SMA Kebon 

Dalem Semarang sebagai narasumber satu Kwan Lily Mustikawati, guru bahasa 

Mandarin SMK N 2 Jepara sebagai narasumber dua yaitu Sholikha S.Pd. guru 

bahasa Mandarin SMA Semesta Semarang sebagai narasumber ketiga Lailatul 

Nurus Shofiah S.Pd. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 2 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Sebagai seorang guru 

bahasa Mandarin, menurut 

anda apakah penting bagi 

murid menggunakan media 

pembelajaran untuk 

menyempaikan materi? 

Sangat penting, karena 

dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa, 

selama ini guru sudah 

menggunakan media 

pembelajaran 

menggunakan modul, 

dan ppt. 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Sangat penting, karena 

kalau menggunakan 

media biasanya 

anak-anak lebih 

semangat untuk 

memulai mata 

pelajaran. Biasanya 

media yang dipakai 

adalah flash card dan 

modul 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Sangat penting, media 

adalah salah satu daya 

tarik siswa untuk 

mengikuti pelajaran biar 

siswa tidak merasa 

bosan. 

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 

 

Berdasarkan tabel 4.15 tersbut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan sangat penting menyampaikan materi menggunakan 

media karena dengan adanya media siswa dapat mengikuti pelajaran dengan 

semangat dan tidak merasa bosan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa para pendidik memang sangat membutuhkan media untuk 

menyampaikan materi bahasa Mandarin dan menarik meniat dan semangat siswa 

untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Mandarin. 
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Tabel 4.16 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 3 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Menurut anda apakah 

murid anda tertarik 

denga media 

pembelajaran? 

Tertarik karena mereka 

lebih semangat mengikuti 

pelajaran menggunakan 

media dibandingkan hanya 

menggunakan modul. 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Sangat tertarik karena 

menjadikan siswa lebih 

semangat. 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Tertarik karena media 

adalah pendukung dalam 

menyampaikan materi. 

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 

 

Berdasarkan table 4.16 tersebut dapat deskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan pelajar lebih tertarik pembelajaran menggunakan media 

dibadingkan hanya menggunakan modul karena kalau hanya menggunakan modul 

dia merasa cepat bosan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa pelajar lebih tetarik penyampaian materi menggunakan media 

pembelajaran dibandingkan hanya menggunakan modul saja. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 
 

 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 3 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Menurut anda apakah murid 

anda tertarik dengan media 

pembelajaran berbasis 

permainan puzzle? 

Tertarik karena mereka 

bakal lebih semangat 

dan penasaran untuk 

menyusun kata yang 

telah tersedia. 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Sangat tertarik karena 

menjadikan siswa lebih 

punya rasa penasaran 

apakah kata yang 

disusun itu sudah benar 

apa belum. 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Tertarik karena dapat 

membantu siswa dalam 

belajar menyusun 

kalimat sederhana. 

Guru SMA 

Semesta Semarang 

 

Berdasarkan tabel 4.17 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan pelajar tertarik menggunakan media pembelajaran 

berbasis permainan puzzle karena akan membuat pelajar lebih penasaran kata 

yang disusun itu telah menjadi kalimat yang benar apa masih salah dan juga 

membantu pelajar dalam belajar menyusun kalimat sederhana. Dari hasil 

wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelajar tertarik menggunakan 

media pembelajaran berbasis permainan puzzle. 
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Tabel 4.18 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 4 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Jika diharuskan untuk 

memahami maksud 

kalimat yang ada didalam 

puzzle, maka lebih baik 

dikasih arti dari sebuah 

kalimat yang tersusun itu 

atau tidak? 

Tidak, karena siswa 

biar berlatih membaca 

hanzi dan mengingat 

kosa kata apa saja yang 

sudah mereka pelajari 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Tidak karena untuk 

melatih siswa secara 

mandiri membaca 

hanzi. 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Tidak karena itu akan 

memudahkan siswa 

dalam menyusun kosa 

kata yang ada. 

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 

 

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan tidak setuju jika didalam media permainan puzzle yang 

akan dibuat oleh peneliti dikasih arti dari sebuah kalimat yang ada. Dari hasil 

wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengajar tidak setuju dalam 

media pembelajaran berbasis permainan puzzle akan dikasih arti dari sebuah 

kalimat yang ada. 

 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 5 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Apakah anda setuju jika 

dilakukan pengembangan 

media pembelajaran 

berbasis media permainan 

puzzle dalam upaya 

meningkatkan kemampuan 

menyusun kalimat bahasa 

Mandarin tingkat dasar 

(HSK level 1)  

Setuju, karena biar 

siswa terlatih dalam 

menyusun kalimat sejak 

dasar. 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Setuju karena itu sangat 

membantu 

perkembangan  belajar 

bahasa Mandarin siswa. 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Setuju karena sangat 

membantu para dalam 

mencari variasi media  

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 
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Berdasarkan tabel 4.19 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan setuju jika jika dilakukan pengembangan media 

pembelajaran berbasis media permainan puzzle dalam upaya meningkatkan 

kemampuan menyusun kalimat bahasa Mandarin tingkat dasar (HSK level 1) 

karena itu dapat membatu para guru dalam mencari variasi media dan juga dapat 

membantu perkembangan siswa dalam belajar bahasa Mandarin. Dari hasil 

wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengajar setuju jika 

perkembangan media pembelajaran berbasis media permainan puzzle dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menyusun kalimat bahasa Mandarin tingkat dasar 

(HSK level 1). 

 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 6 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Apakah menurut anda corak 

warna dalam huruf hanzi 

pada permainan puzzle 

dapat meningkatkan daya 

tarik murid membaca? 

Iya, karena kalau 

tulisannya bagus akan 

lebih menarik perhatian 

siswa. 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Iya karena sangat 

meningkatkan daya 

tarik siswa. 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Iya, karena akan 

memikat ketertarikan 

siswa. 

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 

 

Berdasarkan tabel 4.20 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan tertarik jika corak warna dalam huruf hanzi pada 

permainan puzzle dapat meningkatkan daya tarik murid dalam membaca. Dari 

hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan jika dikasih corak yang bagus 

akan memikat perhatian siswa untuk mempelajari dan menyusun huruf yang ada 

di dalam puzzle tersebut. 
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Tabel 4.21 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Pendidik Butir 

Pertanyaan Nomor 7. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Menurut anda komposisi 

warna yang menarik untuk 

ditampilkan pada media 

permainan puzzle yang 

bagaimana? Banyak warna 

(full color) atau biasa-biasa 

(hitam putih)? 

Banyak warna tapi tidak 

mengacaukan tulisan 

hanzi 

Guru SMA Kebon 

Dalem Semarang 

Banyak warna biar lebih 

menarik 

Guru SMK N 2 

Jepara 

Banyak warna tapi tetap 

jangan mengacaukan 

tulisan hanzi 

Guru SMA 

Semesta 

Semarang 

 

Berdasarkan tabel 4.21 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 1 dari 3 

narasumber menyatakan komposisi warna yang banyak (full color) untuk 

ditampilkan dalam permainan puzzle tetapi jangan samapai mengacaukan tulisan 

hanzi. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa warna-warna 

yang bermacam yang akan ditampilkan dalam media pembelajaran berbasis 

permainan puzzle agar menarik dan tidak membosankan. 

Kesimpulan dari hasil wawancara pendidik dapat dideskripsikan bahwa 

pendidik membutuhkan media tambahan dalam mengajar khususnya dalam 

mengajarkan kalimat bahasa Mandarin dasar yang sesuai dengan HSK level 1 

tentunya jika dikembangkan media pembelajaran berbasis permainan puzzle akan 

memudahkan pendidik untuk mengajarkan cara menyusun kalimat sederhana 

dengan baik dan benar. Pendidik juga memberikan saran dalam media permainan 

puzzle jangan diberi arti atau maksud dari kalimat tersebut agar peserta didik 

belajar mengingat kosa kata yang sudah dipelajari begitu juga agar peserta didik 

terbiasa dengan membaca hanzi. Pendidik juga berharap untuk tampilan media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle dibuat lebih menarik dengan perpaduan 

warna namun tidak mengacaukan tulisan hanzi dan juga agar tidak membosankan. 

 Berdasarkan analisis kebutuhan dengan observasi, angket dan wawancara 

terhadap media pembelajaran berbasis permainan puzzle dapat disimpulkan bahwa 

dari 3 sekolahan,  pendidik dan 59 peserta didik sebagai sample menyatakan 
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bahwa setuju  dengan pengembangan media permainan ini. Hal ini mengingatkan 

bahwa perlu adanya tambahan media pembelajaran bahasa Mandarin khususnya 

untuk meningkatkan penguasaan terhadap penyusunan kalimat bahasa Mandarin 

mengingat masih banyak peserta didik yang masih kesulitan. 

Media permainan puzzle yang akan dikembangkan peneliti adalah permainan 

yang  menyusun kotak-kotak sesuai dengan urutan yang ada berdasarkan urutan 

yang benar. Materi yang disajikan sesuai dengan kalimat yang diujikan dalam 

HSK level 1 khususnya tingkat dasar. Permainan ini disajikan dalam bahasa 

Mandarin supaya peserta didik terbiasa dalam membaca hanzi. Tulisan yang 

digunakan dalam media puzzle ini juga jelas dan mudah dibaca. Warna-warna 

yang digunakan untuk latar permainan puzzle juga perpaduan warna cerah dan 

gelap sehingga sangat menarik minat peserta didik. 

 

4.2  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan Puzzle Dalam 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyusun Kalimat Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar (HSK level 1) 

 Pengembangan media pembelajaran berbasis perminan puzzle dalam upaya 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat bahasa mandarin 

tingkat dasar ini telah dibuat sesuai dengan hasil wawancara guru di SMA Kebon 

Dalem Semarang, SMK N 2 Jepara, SMA Semesta Semarang dan juga hasil 

angket kebutuhan yang telah diisi oleh siswa. Hasil wawancara dan angket 

kebutuhan tersebut tetap dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle.  

 

4.2.1 Komposisi Warna Background Media 

  Berdasarkan analisis kebutuhan dalam media puzzle di perlukan background 

untuk meningkatkan daya tarik pelajar dalam menyusun kalimat bahasa mandarin 

dalam media berbasis permain. Komposisi warna background yang digunakan 

adalah. Campuran warna cerah dan gelap yang tidak mengacaukan tulisan hanzi. 

Dengan pertimbangan penulis dan dikarenakan kemampuan penulis dalam hal 
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ilustrasi sangat kurang, maka dalam memberikan background pada media puzzle ini 

penulis meminta bantuan seorang ahli di bidang desain. Ahli yang membuat 

background puzzle ini adalah seorang Mahasiswa dibidang desain yaitu : Fahmi Al 

Huda. 

   Hasil setelah pencarian materi kalimat HSK level 1 kemudian disatukan 

dengan gambar background yang sesuai dengan hasil angket yaitu perpaduan warna 

gelap dan cerah namun tidak mengacaukan tulisan hanzi, selain itu juga huruf yang 

digunakan adalah jenis huruf Arial Unicode ms 我爱你 dari hasil angket peserta 

didik juga menyatakn bahwa dia memerlukan 3 sampai 4 kosa kata dalam 

menyusun kalimat bahasa Mandarin adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Media Permainan Puzzle 

 

Tampilan media permainan puzzle kalimat positif yang telah dibuat oleh 

peneliti berdasarkan hasil wawancara guru dan hasil angket kebutuhan siswa yang 

menyatakan bahwa peserta didik memerlukan 3 sampai 4 kosa kata untuk 

membuat kalimat dalam bahasa Mandarin sederhana dibawah ini adalah salah satu 

contoh media pembelajaran berbasis permainan puzzle dengan menggunakan 3 

kosa kata sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 media permainan 

 

Tampilan media permainan puzzle kalimat negatif yang telah dibuat oleh 

peneliti berdasarkan hasil wawancara guru dan hasil angket kebutuhan siswa 

dengan jenis huruf Arial Unicode ms 我爱你 yang tegak dan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 media permainan puzzle 

 Tampilan media permainan puzzle kalimat tanya yang telah dibuat oleh 

peneliti berdasarkan hasil wawancara guru dan hasil angket kebutuhan siswa yang 
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menggunakan 4 kosa kata dalam membuat media pembelajaran berbasis 

permainan puzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 potongan-potongan puzzle. 

 

4.3 Hasil Validasi dan Saran Perbaikan Terhadap Media Pembelajaran 

Berbasis Permainan Puzzle.  

 Setelah melakukan penyusunan media pembelajaran berbasis permainan 

Puzzle, maka langkah selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap media 

puzzle tersebut. Validasi dilakukan oleh dua ahli, yaitu ahli materi bahasa 

Mandarin dan ahli media dalam bidang desain. Adapun kategori untuk penilaian 

media pembelajaran berbasis permainan puzzle sebagai berikut:  

 

Tabel 4.22 Kategori Penilaian Validasi Media Pembelajaran Berbasis 

Permainan puzzle. 

Rentang Nilai Kategori Skor 

86-100 Sangat Layak/Sangat sesuai 4 

71-85 Layak/Sesuai 3 

56-70 Tidak layak/Tidak sesuai 2 

41-55 Sangat tidak layak/Sangat tidak sesuai 1 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa skor 4 mempunyai rentan 

nilai dari 86-100 dengan kategori sangat layak/sangat sesuai, skor 3 mempunyai 

rentan nilai dari 71-85 dengan kategori layak/sesuai, skor 2 mempunyai rentan 

nilai dari 41-55 dengan kategori tidak layak/tidak sesuai, dan skor 1 memunyai 

rentan nilai dari 42-55 dengan kategori sangat tidak layak/sangat tidak sesuai. 

 

4.3.1  Validasi Ahli Bahasa terhadap media pembelajaran berbasis 

permanian puzzle. 

Validasi dilakukan oleh ahli materi bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang , Ibu Ria Riski Marsuki, S,S, MTCSOL. Validasi oleh ahli matei 

meliputi enam aspek yaitu ; (1) kesesuaiaan materi dengan HSK Level 1, (2) 

keakuratan materi, (3) pengaruh media dalam mendorong keingintahuan, (4) 

penyajian materi, (5) panggunaan jenis huruf yang sesuai, (6) penggunaan kalimat 

dan istilah yang sesuai,penilaian setiap aspek akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Validasi Ahli Materi. 

No Aspek Nilai Kategori 

1. Kesesuain materi HSK level 1  88 Sangat sesuai 

2. Keakuratan materi kalimat 88 Sangat sesuai  

3.  Pengaruh media dalam mendorong keingin 

tahuan  

88 Sangat sesuai 

4. Penyajian materi 88 Sangat sesaui 

5. Penggunaan jenis huruf yang sesuai 88 Sangat sesuai 

6. Penggunaan kalimat dan istilah yang sesuai 88 Sangat sesuai 

Rata-rata 88 Sangat sesuai 

  

Berdasarkan tabel diatas bahwa aspek kesesuaian materi HSK level 1 

mendapatkan nilai 88 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) 

dengan kategori sangat sesuai, aspek keakuratan materi yang disajikan 

mendapatkan nilai 88 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) 

dengan kategori sangat sesuai, aspek pengaruh media dalam mendorong keingin 
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tahuan mendapatkan nilai 88 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 

86-100) dengan kategori sangat sesuai, aspek penyajian materi mendapatkan nilai 

88 yang mana masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan kategori sangat sesuai, 

aspek penggunaan jenis huruf yang sesuai mendapatkan nilai 88 yang mana 

masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan kategori sangat sesuai, aspek 

penggunaan kalimat dan istilah yang sesuai mendapatkan nilai 88 yang mana 

masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan kategori sangat sesuai. 

 Dari hasil validasi diatas mendapatkan saran bahwa perlu adanya 

penambahan materi dalam media puzzle yang dibuat. Karena sebelumnya hanya 

membuat 3 kalimat sederhana dalam permainan puzzle maka sekarang disarankan 

untuk menambah menjadi 6 kalimat sederhana. 

 Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata aspek diatas 

adalah 88 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai (86-100) yang berarti 

bahwa media dikategorikan sangat layak/sesuai, namun dengan sedikit perbaikan 

pada penambahan materi agar lebih banyak materi yang dapat disajikan. 

 

4.3.2. Validasi Ahli desain terhadap media pembelajaran berbasis permanian 

puzzle. 

Validasi dilakukan oleh ahli materi bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang , Ibu Anggraeni, S,T, MTCSOL. Validasi oleh ahli matei meliputi lima 

aspek yaitu ; (1) keawetan media, (2) kualitas bahan yang digunakan, (3) 

ketetapan jenis huruf, (4) ketepatan komposisi warna, (5) ketepatan dan kejelasan 

jenis huruf, penilaian setip aspek akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.24 Validasi Ahli Desain. 

No Aspek Nilai Kategori 

1. Keawetan media  86 Sangat sesuai 

2. Kualitas bahan yang digunakan  86 Sangat sesuai  

3.  Ketepatan jenis huruf   86 Sangat sesuai 

4. Ketepatan komposisi warna  86 Sangat sesaui 

5. Ketepatan dan kejelasan jenis huruf  86 Sangat sesuai 

Rata-rata 86 Sangat sesuai 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aspek keawetan media 

mendapatkan nilai 86 yang mana masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan 

kategori sangat sesuai, aspek kualitas dan bahan yang digunakan mendapatkan 

nilai 86 yang mana masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan kategori sangat 

sesuai, aspek ketepatan komposisi warna mendapatkan nilai 86 yang mana masuk 

skor 4 (rentang nilai (86-100) dengan kategori sangat sesuai, aspek ketepatan 

komposisi warna mendapatkan nilai 86 yang mana masuk skor 4 (rentang nilai 

86-100) dengan kategori sangat sesuai, aspek ketepatan dan kejelasan jenis huruf 

medapatkan nilai 86 yang mana masuk skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan 

kategori sangat sesuai.  

 Dari hasil validasi ahli desain mendapatkan saran bahwa tampilan hasil 

potongan puzzle yang berbahan dasar kayu triplek harus dibat lebih rapi lagi dan 

dihaluskan sehingga tampilannya akan lebih bagus dan menarik. 

 Dari penjabaran diatas dapat simpulkan bahwa nilai rata-rata dari beberapa 

aspek diatas adalah 86 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) yang 

berarti bahwa media dikategorikan sangat layak/sesuai, namun dengan sedikit 

perbaikan pada bahan potongan triplek kayu yang digunakan agar lebih rapi, 

bagus dan menarik. 

 

4.3.3.  Perbaikan Terhadap Produk dan Penambahan Materi Permainan 

Puzzle. 

 Media permainan puzzle yang telah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi 

selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan saran maupun masukan para ahli, 

terdapat perbaikan dalam kualitas bahan yang digunakan dan keakuaratan materi. 

Ahli materi menyarankan agar materi kalimat yang ada di media permainan puzzle 

ditambah lagi yang sebelumnya hanya ada 3 contoh kalimat sederhana, sekarang 

menjadi 6 contoh kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kalimat positif, 2 kalimat 

negatif dan 2 kalimat tanya. Ahli media memberikan saran agar potongan triplek 

kayu pada puzzle harus dibuat lebih rapi dan dihaluskan lagi agar tampilan puzzle 

akan lebih menarik. 
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 Dari hasil perbaikan dan saran diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa perbaikan oleh ahli materi dan ahli media. Hasil perbaikan terhadap 

media permainan puzzle dipaparkan sebagai berikut:  

 

4.3.3.1 Perbaikan pada aspek keakuratan materi kalimat. 

 Menurut ahli materi, perbaikan pada aspek keakuratan materi kalimat adalah 

penambahan contoh materi yang disajikan dalam media permainan puzzle 

sebelumnya dan 1 kalimat tanya. Setelah di validasi oleh ahli materi, ahli materi 

meberikan saran agar dilakukan penambahan materi sebagai berikut: 

 Gambar 4.5 Sebelum direvisi 
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Gambar 4.5 Setelah direvisi. 
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Sebelum direvisi contoh kalimat sederhana hanya ada 3 kalimat yaitu kalimat 

positif, kalimat negative dan kalimat tanya. Sesudah direvisi sekaran sudah ada 6 

kalimat yaitu 2 kalimat positif, 2 kalimat negative, 2 kalimat tanya. 

 

4.3.3.2. Perbaikan aspek kualitas dan bahan yang digunakan. 

 Menurut ahli media perbaikan pada aspek kualitas dan bahan yang digunakan 

ini adalah potongan pada setiap kepingan puzzle yang ukurannya tidak sama jadi 

akan menjadikan puzzle yang akan disusun secara acak tidak bisa sama dan rapi. 

Gambar 4.6 Sebelum revisi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebelum direvisi puzzle yang disusun secara acak kepinggannya tidak 

bisa rapi dan masuk pada kota-kotak yang sudah tersedia. 

 

 

 



82 
 

 
 
 

 

Gambar 4.7 Setelah revisi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadi ahli media menyarankan agar merapikan potongan keping puzzle agar 

susunannya lebih sama dan rapi meskipun kalimat yang disusun secara acak atau 

tidak benar. 

 



83 
 
 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan media pembelajaran 

berbasis permainan puzzle dalam upaya menyusun kalimat bahasa Mandarin 

tingkat dasar (HSK level 1) khususnya tingkat dasar, maka dapat disimpulkan 

bahwa kebutuhan akan media pembelajaran baru khususnya untuk 

pembelajaran kalimat bahasa Mandarin 

sangat perlu dikembangkan mengingat banyak peserta didik yang 

kesulitan dalam mempelajari kalimat sedangkan metode dan media yang 

tersedia masih kurang efektif. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 

menunjukkan bahwa pendidik dan peserta didik menghendaki adanya 

pengembangan media baru yang kreatif, inovatif dan fleksibel dengan 

beberapa komponen sebagai berikut: (1) materi sesuai dengan kemampuan 

peserta didik, (2) media dilengkapi dengan gambar background yng menarik, 

(3) media menggunakan huruf hanzi, (5) media menggunakan perpaduan 

warna yang cerah dan gelap dan warna yang sesuai agar tulisan tetap terlihat 

jelas. 

Materi yang ada di media pembelajaran berbasisi permainan puzzle ini  

adalah kalimat yang ada di buku HSK level 1 dan juga kalimat yang bisa 

digunakan sehari-hari. Media permainan disajikan dalam bahasa Mandarin 

supaya peserta didik dapat terbiasa membaca hanzi. Tulisan yang digunakan 

dalam media permainan puzzle jelas dan mudah dibaca. Desain background 

yang digunakan juga perpaduan warna terang dan gelap sehingga menarik 

perhatian peserta didik dalam belajar dan disesuaikan dengan selera peserta 

didik. 

Hasil validasi oleh ahli materi menunjukan bahwa media perbelajaran 

berbasis permainan puzzle ini mendapatkan rata-rata keseluruhan 88 yang 

berarti media masuk dalam kategori sangat layak/sangat sesuai dengan skor 4 



84 
 

 
 
 

 

(rentang nilai 86-100) adapun saran dan perbaikan dari ahli materi adalah 

penambahan materi dalam perminan puzzle sebanyak 3 kalimat, hasil validasi 

oleh ahli media menunjukkan bahwa media perbelajaran berbasis permainan 

puzzle ini mendapatkan rata-rata keseluruhan 86 yang berarti media masuk 

dalam kategori sangat layak/sangat sesuai dengan skor 4 (rentang nilai 86-100) 

adapun saran dan perbaikan dari ahli desain adalah triplek kayunya dibuat 

rapi lagi kalau bisa diamplas agar lebih bagus. 

 

5.2 Saran  

Saran yang diharapkan oleh peneliti demi keberlanjutan penelitian dan 

pengembangan media ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti yang melakukan penelitan dengan model R&D, sebaiknya 

menyelesaikan penelitian sampai tahap terakhir, agar media yang 

dikembangkan menjadi media yang sempurna untuk mendukung proses 

pembelajaran. Selain itu, permainan puzzle ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan media. 

2. saran untuk pendidik maupun peserta didik berkenan menggunakan media 

pembelajaran didalam maupun diluar kelas, sehingga pembelajaran dapat 

selalu terlaksana. 
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Lampiran 1 

PANDUAN OBSERVASI 

No Aspek yang diamati    25% 

(rendah) 

50% 

(cukup 

rendah) 

75% 

(tinggi) 

100% 

(sangat 

tinggi) 

17. 1. Keefektifan pembelajaran 

bahasa Mandarin 

     

18. 2. Rasa ingin tahu dan minat 

belajar siswa terhadap 

pembelajaran bahasa 

Mandarin 

    

19. 3. Kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa Mandarin 

    

20. 4. Kemampuan siswa 

menyusun kalimat bahasa 

Mandarin  
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Lampiran 2 

LEMBAR ANGKET KEBUTUHAN SISWA. 

Nama  : 

Sekolah : 
1. Apakah bahasa mandarin itu sulit dipelajari? 

( ) Sangat Sulit 

( ) Sulit 

( ) Cukup Sulit 

( ) Tidak Sulit 

( ) Sangat tidak sulit 

2. Bagaimana tingkat kesulitan yang anda hadapi dalam mempelajari kalimat 

bahasa mandarin? 

( ) sangat sulit 

( )sulit 

( )cukup sulit 

( )tidak sulit 

( )sangat tidak sulit 

3. Bagaimana ketersediaan media untuk belajar kalimat bahasa mandarin di 

sekolah Anda? 

( ) Sudah memadahi 

( ) kurang memadahi 

( ) tidak memadahi 

4. Apakah anda menginginkan media pembelajaran yang lebih efektif dan 

menyenangkan? 

( ) Sangat Perlu 

( )Perlu 

( )Cukup Perlu 

( )Tidak Perlu 

( )Sangat tidak perlu 

5. Menurut anda, apakah anda perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap 

kalimat bahasa mandarin? 

( ) Sangat perlu 

( ) Perlu 

( )Cukup Perlu 

( ) Tidak Perlu 

( )Sangat tidak perlu 

6. Menurut anda, apakah permainan puzzle dijadikan sebagai media 

pembelajaran dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa dan 

menjadikan pembelajaran lebih menarik? 

( ) sangat membantu 

( ) membantu 

( ) cukup membantu 

( ) kurang membantu 
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( ) tidak membantu. Alasan :  

7. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya media pembelajaran 

berbentuk puzzle untuk membantu mempelajari kalimat bahasa mandarin? 

( ) sangat setuju 

( ) setuju 

( )kurang setuju  

( )tidak setuju 

( )sangat tidak setuju  

 

A.  Analisis kebutuhan spesifikasi media pembelajaran berbasis permainan 

puzzleyang akan dikembangkan  

Aspek kelayakan isi dan bahasa 

8. Menurut anda, apakah anda setuju jika kalimat yang dimuat dalam media 

pembelajaran berbasis permainan puzzlesesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar? 

( ) sangat setuju 

( ) setuju 

( ) cukup setuju 

( ) tidak setuju 

( ) sangat tidak setuju 

9. Menurut anda, sebaiknya berapa jumlah kosa kata HSK 1 yang dibutuhkan 

untuk membuat kalimat bahasa mandarin? 

( ) 1 kosa kata 

(  ) 2 kosa kata 

( ) 3 kosa kata 

( ) 4 kosa kata 

( ) 5 kosa kata 

 

 

Aspek Penyajian (Visual Aplikasi) 

10. Jenis huruf mana yang anda sukai untuk penulisan karakter hanzi? 

(  ) Simsunbody 我爱你 

( ) (DFKai-SB)我爱你 

( )(KaiTi)我爱你 

( ) (Fangsong)我爱你: 

11. komposisi warna seperti apa yang anda harapkan dalam tampilan media 

pembelajaran puzzle? 

( )warna-warna cerah yang tidak mengacaukan ilustrasi dan memberikan 

kenyamanan 

(   )warna-warna gelap yang tidak mengacaukan ilustrasi dan memberikan 

kenyamanan 

( ) campuran warna gelap dan cerah namun tidak mengacaukan ilustrasi 

dan memberikan kenyamanan 
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Lampiran 3 

Lembar Wawancara Guru Bahasa Mandarin 
 

Nama : 

 Instansi : 

1. Sebagai seorang guru bahasa Mandarin, menurut Anda apakah 

penting bagi murid menggunakan media pembelajaran untuk 

menyampaikan materi ?  

2. Menurut Anda apakah murid Anda tertarik dengan media 

pembelajaran? 

3. Menurut Anda apakah murid Anda tertarik dengan media 

pembelajaran berbasis permainan puzzle ?  

4. Jika diharuskan untuk memahami maksut kalimat dalam puzzle, maka 

lebih baik dikasih arti dari sebuah kalimat yang tersusun itu atau 

tidak?  

5. Apakah Anda setuju jika dilakukan pengembangan media 

pembelajaran berbasis media permaian puzzle dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menyusun kalimat bahasa mandarin 

tingkat dasar (HSK level 1)? 

6. Apakah menurut Anda corak warna dalam  huruf hanzi  pada 

permainan puzzle dapat meningkatkan daya tarik murid untuk 

membaca? 

7. Menurut Anda komposisi warna yang menarik untuk ditampilkan 

pada media permainan puzzle yang bagaimana? banyak warna (full 

color ) atau biasa-biasa (hitam-putih)? 
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Lampiran 4 

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 
 

 Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  

  Permainan Puzzle Dalam Upaya Menyusun Kalimat 

Bahasa Mandarin Tingkat Dasar (HSK level 1) 

 

SasaranProgram : Peserta Didik SMA Kebon Dalem Semarang, SMK 

N 2 Jepara, SMA Semesta Semarang 

Peneliti : Zeni Nur Afifah 

NamaValidator : 

NIP : 

Instansi : 

TanggalValidasi : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dan pendapat Bapak/Ibu 

tentang media pembelajaran berbasis permainan puzzle yang telah dibuat. 

2. Pendapat, kritik, dan saran penilaian yang diberikan akan sangat bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas puzzle ini.  

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak dan Ibu memberikan 

penilaian pada setiap kriteria dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

skala penilaian, memberikan alasan atas skor yang dipilih, dan memberikan 

komentar atau saran pada kolom yang telah tersedia. 

3. Bapak/Ibu diharapkan terlebih dahulu membaca dan mengamati dengan 

seksama media permaian puzzle ini Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

nilai pada skor yang tersedia di aspek penilaian dengan kategori penilaian 

yang ditentukan di bawahini : 

 

 

 

. 
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Rentang Nilai Kategori Skor 

86-100 Sangat Layak/Sangat sesuai 4 

71-85 Layak/Sesuai 3 

56-70 Tidak layak/Tidak sesuai 2 

41-55 Sangat tidak layak/Sangat tidak sesuai 1 
 

No Aspek 
Skor 

Nilai Alasan A B C D 

1. Keawetan media       

2. Kualitasbahan yang digunakan       

3. Ketepatanjenishuruf       

4. Ketepatankomposisiwarna       

5. Ketepatandankejelasanjenishuruf.       

Saran : 

 

A. KESIMPULAN  

Media ininyatakan (*): 

1. Layakdigunakantanparevisi 

2. Layakdigunakandenganrevisi 

3. Tidaklayakdigunakan 

(*) lingkari salah satu 

          ……………………….2019 

              Validator, 

 

 

 

               NIP 
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Lampiran 5. 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 
 

 Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  

  Permainan Puzzle Dalam Upaya Menyusun Kalimat 

Bahasa Mandarin Tingkat Dasar (HSK level 1) 

 

Sasaran Program : Peserta Didik SMA Kebon Dalem Semarang, SMK 

N 2 Jepara, SMA Semesta Semarang 

Peneliti : Zeni Nur Afifah 

NamaValidator : 

NIP : 

Instansi : 

TanggalValidasi : 

. Petunjuk Pengisian : 

1. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dan pendapat Bapak/Ibu 

tentang media pembelajaran berbasis permainan puzzle yang telah dibuat. 

3. Pendapat, kritik, dan saran penilaian yang diberikan akan sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas puzzle ini.  

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak dan Ibu memberikan 

penilaian pada setiap kriteria dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

skala penilaian, memberikan alasan atas skor yang dipilih, dan memberikan 

komentar atau saran pada kolom yang telah tersedia. 

4. Bapak/Ibu diharapkan terlebih dahulu membaca dan mengamati dengan 

seksama media permaian puzzle ini Bapak/Ibu dimohon untuk 

memberikan nilai pada skor yang tersedia di aspek penilaian dengan 

kategori penilaian yang ditentukan di bawah ini : 
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Rentang Nilai Kategori Skor 

86-100 Sangat Layak/Sangat sesuai 4 

71-85 Layak/Sesuai 3 

56-70 Tidak layak/Tidak sesuai 2 

41-55 Sangat tidak layak/Sangat tidak sesuai 1 
 

No Aspek 
Skor 

Nilai Alasan A B C D 

1. Kesesuaianmateri 

dengan  HSK level 1 

      

2. Keakuratanmaterikalimat       

3. Pengaruh media 

dalammendorongkeingintahuan 

      

4. Penyajianmateri       

5. Penggunaanjenishuruf yang 

sesuai 

      

6.  Penggunaankalimatdanistilah 

yang sesuai. 

      

Saran : 

 

A. KESIMPULAN  

Media ininyatakan (*): 

4. Layakdigunakantanparevisi 

5. Layakdigunakandenganrevisi 

6. Tidaklayakdigunakan 

(*) lingkarisalahsatu 

……………………….2019 

Validator, 

 

 

NIP 
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Lampiran 6 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 7 

Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 8 

HSK 
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Lampiran 9 

Toefl 
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Lampiran 10 

Surat Keterangan Pembimbing 
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Lampiran 11 Foto Dokumentasi 
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