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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di era modern dan globalisasi saat ini sangat 

mendorong peningkatan terhadap pendidikan yang lebih menguasi media 

pembelajaran dengan baik serta kreatif dan inovatif, salah satunya dengan media 

pembelajaran sebagai suatu peningkatan edukasi dimana dengan penggunaan 

media digital, seperti komputer, laptop, tablet atau handphone sebagai media 

untuk membantu proses pengambilan nilai pada suatu mata pelajaran. Menurut 

Schramm yang dikutip oleh Khoe (2017, 122) bahwa media pembelajaran 

merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Ali dan Rusydiyah dikutip oleh Khoe (2017, 124) juga 

menambahkan penjelasan media pembelajaran yaitu merupakan sebagai perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima agar penerima mempunyai 

motivasi untuk belajar, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil belajar yang 

lebih memuaskan. Melihat salah satu komponen yang terdapat pada fungsi media 

pembelajaran yang menurut Ega (2016, 9) melihat fungsi dari media pembelajaran 

yang mampu membawa dan membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar bagi 

siswa, sedangkan bagi guru untuk memperbarui semangat siswa terhadap segala 

sesuatu yang baru setiap harinya.  

Era globalisasi seperti saat ini, segala aspek kehidupan dituntut untuk 

semakin maju, inovatif dan kreatif, hal tersebut juga berpengaruh dalam 

pendidikan. Memasuki abad ke-21, pembelajaran dalam tingkat pendidikan mulai 

menggunaan dan memanfaatkan teknologi sebagi suatu strategi pembelajaran. 
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Dalam pelajaran bahasa, pembelajaran terkandang membosankan bagi sebagian 

peserta didik untuk diperhatikan dan dipelajari ketika diajarkan di dalam kelas, 

sehingga dibutuhkan untuk penggembangan atau perubahan dalam pembelajaran, 

salah satunya adalah dalam pemanfaatan media pembelajaran berupa media digital 

dalam pelajaran bahasa asing. Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan media 

digital berupa hanphone, laptop atau tablet sebagai media dan dengan 

pemanfaatan internet untuk pengaksesan. Menurut Degeng yang dikutip oleh 

Mudlofir dan Rusydiyah (2016, 128) salah satu fungsi penggunaan media 

pembelajaran adalah membangkitkan minat atau motivasi belajar oleh siswa.  

Bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan oleh umat manusia untuk 

saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehai-hari baik secara 

tertulis ataupun lisan. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak ragam 

bahasa dan budaya, terdapat juga ragam bahasa asing lainnya yang cukup banyak 

untuk dipelajari, salah satunya adalah Bahasa Mandarin. Sejumlah bahasa asing 

selain Bahasa Inggris adalah Bahasa Mandarin yang telah ada diajarkan dan 

dipelajari di Indonesia sampai dewasa ini. Kembalinya pembelajaran Bahasa 

Mandarin setelah era reformasi, dimana pada tahun 2000, Pemerintahan 

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang ditandatangani 

oleh Abdurrahman Wahid selaku presiden saat menjabat untuk mencabut Inpres 

No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China yang 

berisi larangan baik etnik China di Indonesia melaksanakan tata cara ibadah dan 

adat istiadat di depan umum. Setelah keputusan tersebut berlaku, maka Bahasa 

Mandarin merupakan salah satu bahasa asing yang paling dicari oleh masyarakat 

Tionghua untuk kembali diadakan dan dipelajari baik secara formal maupun non- 
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formal. Oleh karena itu, hingga saat ini pelajaran Bahasa Mandarin sudah ada 

untuk dipelajari baik sebagai mata pelajaran inti, muatan lokal atau 

ekstrakulikuler dalam berbagai tingkat pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat 

Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.  

Pembelajaran Bahasa Mandarin tidak terlepaskan dari penulisan aksara Han 

(hànzi), sehingga sebagian besar dalam proses belajar Bahasa Mandarin dalam 

bagian menulis perlu memahami aksara Han (hànzi) pada setiap kosakata. Namun, 

pada umumnya penulisan aksara Han (hànzi) pada umumnya dituliskan dengan 

cara secara manual atau dengan cara tulis tangan pada keterampilan menulis untuk 

menuliskan aksara tersebut. Bahasa Mandarin memiliki empat komponen dasar 

yang menjadi kompetensi pembelajaran Bahasa Mandarin, yaitu keterampilan 

mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan 

menulis di mana pada keempat komponen ini saling berhubungan. Menulis dan 

membaca merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa 

dalam pelajaran Bahasa Mandarin. Bersamaan dengan adanya kemajuan teknologi 

yang ada pada era moderen ini, pembelajaran Bahasa Mandarin pun dituntut untuk 

lebih maju dan mengikuti inovasi yang ada, sehingga dalam pembelajaran Bahasa 

Mandarin juga digunakan media pembelajaran dengan pemanfaatan media digital. 

SMP Regina Pacis - Jakarta merupakan salah satu sekolah Katolik yang 

bertempat di kawasan Pal Merah Utara, Slipi - Jakarta Barat. Sekolah ini memiliki 

jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Untuk pembelajaran Bahasa Mandarin, di sekolah ini hanya berada 

pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Penulis merupakan salah satu guru yang mengajar di jenjang pendidikan 
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SMP yang sejak Juli 2017 sebagai guru mata pelajaran Bahasa Mandarin. Saat ini, 

pihak sekolah Regina Pacis - Jakarta untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) telah mengadakan pembelajaran Bahasa Mandarin selama dua tahun sejak 

tahun ajaran 2016-2017 atau sudah berlangsung selama dua tahun ajaran. 

Pembelajaran di tahun sebelumnya dilakukan oleh guru yang berbeda. Karena 

dirasa kurang sesuai dengan program sekolah yang mengharapkan siswa dapat 

menyukai pelajaran Bahasa Mandarin, maka pada tahun 2017 sekolah Regina 

Pacis bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Mandarin SINO untuk pembelajaran 

Bahasa Mandarin. 

Penulis yang merupakan guru baru di sekolah ini bekerja sebagai guru 

Bahasa Mandarin di tingkat yang Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah 

menemukan permasalahan melalui wawancara tidak terstruktur tentang faktor-

faktor apa saja yang membuat mereka kurang tertarik terhadap pelajaran Bahasa 

Mandarin. Faktor-faktor yang ada dalam lapangan antara lain:  

1) Siswa kurang memahami pelafalan saat membaca dan mengungkapkannya 

dengan melihat fonetik Bahasa Mandarin (pīnyīn) sebagai cara baca dalam 

Bahasa Mandarin. 

2) Siswa tidak memahami fungsi penggunaan cara baca dalam Bahasa 

Mandarin yang disebut dengan fonetik Bahasa Mandari (pīnyīn). 

3) Siswa kurang memahami bunyi nada pada setiap kata dalam Bahasa 

Mandarin. 

4) Siswa sulit untuk menghafalkan aksara Han (dalam Bahasa Mandarin 

disebut hànzi) saat menuliskan kembali tanpa melihat contoh dalam 

pelajaran Bahasa Mandarin.  
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5) Penulisan huruf yang berbeda dalam Bahasa Mandarin dengan Bahasa 

Indonesia atau Bahasa Inggris, di mana dalam Bahasa Mandarin 

menggunakan huruf yang berupa gambar atau aksara Han, sedangkan dalam 

Bahasa Indonesia maupun Bahasa asing lainnya banyak menggunakan huruf 

alphabet latin. 

6) Siswa sulit menghafalkan aksara Han dengan jumlah yang banyak. 

Sehingga, permasalahan utama datang dari bentuk huruf yang digunakan 

dalam Bahasa Mandarin, yaitu menuliskan kembali aksara Han yang cukup rumit 

untuk dipelajari dan diingat kembali bagi para siswa. Sulitnya menuliskan aksara 

Han pada Bahasa Mandarin, karena dalam satu karakter huruf atau aksara terdapat 

sekumpulan goresan-goresan yang harus dituliskan secara benar penarikan 

garisnya dan urutan goresan ketika menuliskan aksara tersebut. Bahasa Mandarin 

terdapat ribuaan aksara yang harus diingat, sehingga bagi pelajar asing untuk 

mempelajari menulis aksara sangat sulit. Kesulitan kedua yaitu sulitnya membaca 

aksara Han yang dengan menggunakan fonetik yang tepat dalam Bahasa 

Mandarin atau tanpa adanya fonetik.  

Perlu adanya strategi khusus yang dapat meningkatkan pemahaman 

kosakata pada pelajaran Bahasa Mandarin, yang akhirnya meningkatkan prestasi 

siswa terhadap pelajaran Bahasa Mandarin, sehingga keterlibatan siswa sangat 

dibutuhkan untuk seluruh proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dengan 

menggunakan pendekatan secara pengajaran student-centerd yang menutur Khoe 

(2015, 312) peluku utama dalam pengajaran dan perencanaan adalah murid dan 

bukan guru. Dijelaskan juga bahwa persepsi murid terhadap suatu lingkungan 

belajar dan hubungan interpersonal denga guru yang positif adalah faktor penting 
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yang membangun motivasi belajar siswa.  

Empat prinsip yang dikembangkan oleh America Psychological Association 

(APA) yang dikutip oleh Khoe (2015, 312): 

1) Kognisi dan metakognisi 

2) Motivasi dan emosi 

3) Perkembangan dan Sosial 

4) Perbedaan individu 

Sangat dituntut untuk mampu menjadikan kegiatan pembelajaran dalam 

kelas menjadi lebih menarik, menjadikan siswa tertantang dan dapat dipahami 

dengan baik. Peran guru dalam kondisi ini adalah mentransfer pengetahuan ke 

siswa. Tujuan akhir dari setiap pembelajaran di dalam kelas adalah menjadikan 

belajar menjadi lebih bermakna bagi para siswa dalam seluruh proses 

pembelajaran, sehingga guru memilih satu model pembelajaran yang diterapkan 

dalam kelas untuk membantu siswa mengembangkan konsep dan pola pikir dalam 

pemahaman kosakata melalui teknik dikte yang dipilih oleh penulis.  

Penulis hendak menerapkan pemanfaatan media digital berupa handphone, 

laptop atau tablet sebagai alat yang difungsikan oleh para siswa sebagai alat untuk 

mengketik aksara Han dengan teknik dikte, kemudian mengirimkan hasilnya 

melalui e-mail, aplikasi whatsapp atau aplikasi LINE. Tujuan penelitian ini adalah 

melihat perbedaan nilai rata-rata motivasi belajar dan sikap belajar pada 

pemahaman kosakata dalam pelajaran Bahasa Mandarin dengan pemanfaatan 

media digital dan melihat hambatan-hambatan yang ada pada lapangan, serta 

melihat kekurangannya sebagai saran dalam perbaikan untuk menjadikan 

persekolahan lebih baik lagi dalam mutu dan kualitas pembelajaran.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1) Apakah teknik dikte dalam kegiatan pembelajaran terdapat perbedaan dalam 

menggunakan media digital versus menulis pada kemampuan kosakata? 

2) Apakah perkembangan motivasi belajar dalam kegiatan pembelajaran 

terdapat perbedaan dalam menggunakan media digital versus menulis pada 

kemampuan kosakata? 

3) Apakah perkembangan sikap belajar dalam kegiatan pembelajaran terdapat 

perbedaan dalam menggunakan media digital versus menulis pada 

kemampuan kosakata? 

4) Apa manfaat penggunaan media digital dalam meningkatkan kemampuan 

kosakata versus menulis? 

5) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan teknik dikte terhadap motivasi belajar, dan sikap belajar 

dalam kegiatan pembelajaran? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari masalah yang teridentifikasi, penelitian ini akan dibatasi 

pada perbedaan motivasi belajar dan sikap belajar pada pemahaman kosakata 

dalam pelajaran Bahasa Mandarin pada kelas eksperimen dan kelas kontrol oleh 

siswa-siswi SMP Regina Pacis, Jakarta. Penulis dalam penelitian ini 

menggunakan siswa kelas VIII sebagai responden dengan pertimbangan tertentu, 

yaitu secara akademik kelas VIII sudah mngikuti pembelajaran Bahasa Mandarin 
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selama dua tahun. Sedangkan untuk kelas VII dan kelas IX tidak diikutkan 

dikarenakan pada kelas VII pembelajaran Bahasa Mandarin masih tingkat pemula 

dan baru belajar satu tahun ajar, sehingga pemahaman Bahasa Mandarin dalam 

masih kurang untuk melakukan pengujian. Kelas IX tidak diikut sertakan 

dikarenakan tidak mendapatkan akses oleh pihak sekolah untuk menjadi 

responden di semester genap, karena siswa kelas IX diwajibkan untuk mengikuti 

persiapan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Sehingga, 

jumlah kelas yang digunakan terdiri dari empat pararel kelas, yaitu kelas VIII A 

yang terdiri dari 28 siswa, kelas VIII B terdiri dari 28 siswa, kelas VIII C terdiri 

dari 28 siswa dan kelas VIII D yang terdiri dari 29 siswa dengan jumlah siswa 

kelas VIII adalah 113 siswa. Pembagian kelompok belajar dilaksanakan dengan 

memberikan perlakuakan pemanfaatan media digital pada kelas eksperimen dan 

metode tradisional yaitu dengan teknik dikte dengan cara menulis untuk kelas 

kontrol.  

Penelitian ini hanya mengamati perbedaan nilai rata-rata hasil dikte, 

motivasi belajar dan sikap belajar dalam pelajaran Bahasa Mandarin pada 

pemahaman dan kemampuan kosakata dengan pemanfaatan media digital.  

Penelitian ini dilakukan dengan membagi empat kelas menjadi dua 

kelompok, yaitu kelas VIII A dan B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C dan D 

sebagi kelas eksperimen. Teknik dikte dalam penelitian in dibatasi pada 

kemampuan kosakata pada materi pembelajaran bab 7 pada buku Wo Dong 

Hanyu 2 yang bertemakan “Apa Hobimu? （你
nǐ

 的
de

 爱
ài

好
hào

 是
shì

 什
shén

么
me

？）”, yang 

terdiri dari 10 kosakata. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini melakukan eksperimen untuk menganalisis teknik dikte 

dengan pemanfaatan media digital dalam meningkatkan litersi digital, motivasi 

belajar dan sikap belajar pada pelajaran bahasa Mandarin oleh siswa kelas VIII 

SMP Regina Pacis, Jakarta. Maka rumusan masalah yang diteliti meliputi 

beberapa pertanyaan seperti berikut ini:  

1) Apakah ada perbedaan nilai rata-rata hasil dikte siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah dengan pemanfaatan media digital versus menulis 

pada kemampuan kosakata? 

2) Apakah ada perbedaan nilai rata-rata motivasi belajar siswa kelas VIII pada 

pelajaran Bahasa Mandarin dengan menggunakan media digital versus 

menulis? 

3) Apakah ada perbedaan nilai rata-rata sikap belajar siswa kelas VIII pada 

pelajaran Bahasa Mandarin dengan menggunakan media digital versus 

menulis? 

4) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

secara langsung dengan teknik dikte dalam menggembangkan motivasi 

belajar dan sikap belajar siswa kelas VIII dalam kemampuan kosakata pada 

pelajaran Bahasa Mandarin ketika menggunakan media digital? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
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1) Menganalisis apakah ada perbedaan nilai rata-rata hasil dikte siswa melalui 

teknik dikte dalam kemampuan kosakata pada pelajaran Bahasa Mandarin 

dengan menggunakan media digital dan menulis. 

2) Menganalisis apakah ada perbedaan nilai rata-rata motivasi belajar siswa 

melalui teknik dikte dalam kemampuan kosakata pada pelajaran Bahasa 

Mandarin dengan menggunakan media digital dan menulis. 

3) Menganalisis apakah ada perbedaan nilai rata-rata sikap belajar siswa 

melalui teknik dikte dalam kemampuan kosakata pada pelajaran Bahasa 

Mandarin dengan menggunakan media digital dan menulis. 

4) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemanfaatan media digital 

dalam peoses pembelajaran secara langsung dengan teknik dikte terhadap 

motivasi belajar dan sikap belajar pada kemampuan kosakata pelajaran 

Bahasa Mandarin. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat manfaatnya secara teoritis dan 

praktis. Manfaat yang dapat diambil secara teoritis dari penelitian ini yaitu: 

1) Sebagai tambahaan dalam pengetahuan dan wawasan tentang penerapan 

teknik dikte dengan pemanfaatan media digital. 

2) Memperkaya informasi atau wawasan mengenai penerapan teknik 

pembelajaran yang dikelolanya. 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu: 

1) Bagi para siswa kelas VIII SMP Regina Pacis, Jakarta 

Hasil penelitian ini dapat membantu kesulitan siswa dalam belajar bahasa 
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Mandarin pada kemampuan kosakata dengan teknik dikte pemanfaatan 

media digital.  

2) Bagi sekolah SMP Regina Pacis, Jakarta 

Hasil penelitian ini dapat mempengaruhi pembelajaran, dapat menjadi 

masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, dan sebagai 

bahan evaluasi pembelajaran bahasa Mandari.  

3) Bagi dosen Magister Pendidikan FIP – UPH 

Hasil dari penelitian ini menambah pengalaman baru dan hasil riset dapat 

menjadi masukan dalam perencanaan perkembangan tenaga pendidik, 

peningkatan sistem pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan.  

4) Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat penulis gunakan untuk memberikan pembelajaran 

secara lapangan dan administarsi pembelajaran yang lebih baik dan dapat 

memperbaiki cara pengajaran.  

5) Bagi Koordinator Bahasa Mandarin 

Hasil penelitian ini dapat dilihat dan dipertimbangkan untuk penggunaan 

teknik pembelajarannya sebagai upaya strategi pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing 

bab akan membahas: 

BAB I - PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang berhubungan dengan 
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penerapan teknik dikte dengan pemanfaatan media digital pada siswa kelas VII 

SMP Regina Pacis, Jakarta. Kemudian pada bab ini dijelaskan juga identifikasi 

masalah yang kemudian dibatasi dengan batasan masalah. Agar penelitian ini 

dapat dijalankan dengan lebih fokus, maka dibuatlah rumusan masalah. Terakhir, 

bab pertama ini akan memaparkan tujuan dan manfaat penelitian diakhiri oleh 

sistematika penulisan.  

 

BAB II - LANDASAN TEORI  

Pada bab dua ini menjelaskan mengenai landasan teori, berisikan tentang kajian 

literatur yang menjadi lanasan dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan 

tentang teori teknik dikte, media pembelajaran, media digital, Bahasa Mandarin, 

motivasi belajar dan sikap belajar, kerangka berpikir, model penelitian dan 

hipotesis penelitian.  

 

BAB III - METODE PENELITIAN  

Bab ketiga adalah membahas jenis pendekatan. Pada bab ini akan dibahas tentang 

metodologi penelitian yang dilakukan, mulai dari jenis penelitian, latar (setting) 

penelitian, tata cara pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen dan 

analisis data.  

 

BAB IV - HASIL PENELITIAN  

Bab keempat ini terdapat data-data hasil penelitian mengenai perbedaan motivasi 

belajar dan sikap belajar pada pemanfaatan media digital kemampuan kosakata 

dalam pelajaran Bahasa Mandarin pada kelas ekperimen dan kelas kontrol, serta 
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hambatan-hambatan yang muncul dan pembahasannya.  

 

BAB V - KESIMPULAN  

Pada bab kelima sebagai bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan, 

implikasi dan saran atas hasil penelitian yang telah didapat, serta penelitian ini 

dapat dijadikan atau dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




