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Abstract: Language and culture are closely related to human life. As the times progress, the 

culture of other countries can be learned easily. In addition to being able to study culture in our 

own country, we can also learn culture and language in various ways, one of which participates 

in scholarship programs and student exchanges provided by their respective universities. With 

the cooperation between Malang State University and Guangxi Normal University resulted in a 

student exchange program named after the 3+1 program. It is very effective for learning 

Chinese language and its culture. With this problem, we do reasearch how to learn Mandarin in 

China and Indonesia according to students of the 3+1 program of Malang State University.  
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PENDAHULUAN 

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia adalah pelaku utama dari 

pembentukan budaya itu sendiri. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, 

tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan  ekonomi dan  politik, dan teknologi, semua itu 

berdasarkan pola-pola budaya. Dalam buku Komunikasi Antarbudaya (2006) menyatakan bahwa 

definisi dari budaya yaitu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, 

hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik 

yang di peroleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan 

kelompok. Budaya memiliki perwujudan berupa perilaku, bahasa, dan artefak. Wujud budaya adalah 

hasil dari pikiran manusia. Bahasa dan budaya merupakan hal yang saling berkaitan. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital dipergunakan sehari-hari. Tanpa adanya 

bahasa dalam berkomunikasi, kita tidak akan pernah tahu apa maksud dari informasi yang ingin 

disampaikan. Menurut Saddhono (2014), bahasa adalah sarana atau alat yang digunakan manusia 

untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga pikiran manusia dapat terpengaruhi oleh 

bahasa. Sama halnya dengan budaya, bahasa mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat 

tersebut. 
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Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi yang di gunakan di negara Tiongkok. Bahasa 

Mandarin   termasuk   dalam   salah   satu   dari   enam   bahasa   internasional   lainnya.   Seiring 

berkembangnya waktu, bahasa Mandarin mempunyai eksistensi yang tinggi. Hal ini dikarenakan 

kondisi bisnis negara Tiongkok yang menjadi nomor satu di dunia. Maka dari itu, bahasa Mandarin 

sangat dibutuhkan saat ini. Hal ini menyebabkan banyaknya orang-orang yang belajar bahasa 

Mandarin dan menjadikannya sebuah keharusan. 

Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terbanyak dengan etnis yang tersebar di 

seluruh dunia. Kebijakan satu anak yang dikeluarkan pada tahun 1979 telah berhasil mencegah 

naiknya angka kelahiran di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sangat mengedepankan pendidikan di 

Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki tujuan pendidikan untuk membangun kerangka dasar 

sistem pendidikan yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi 

sosial yang diarahkan pada tuntutan abad ke-21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai 

Tiongkok (Wijaya, 2007). Demi mendukung pembelajaran bahasa Mandarin, pemerintah Tiongkok 

telah banyak menyediakan beasiswa untuk warga domestik maupun warga asing. Salah satunya 

adalah Chinese Government Scholarship （中国港府奖学金）yang disediakan untuk warga asing 

apabila ingin melanjutkan studi di negara tirai bambu tersebut. Selain itu, beberapa universitas di 

Tiongkok telah bekerja sama dengan universitas-universitas lain di negara yang bahasa ibunya 

bukan bahasa Mandarin. 

Universitas Negeri Malang adalah salah satu universitas yang bekerja sama dengan 

Guangxi Normal University. Pada tahun 2018, telah dilakukan kerjasama program pertukaran pelajar 

yang dinamakan program 3+1. Program ini merupakan program pertukaran pelajar mahasiswa 

Pendidkan Bahasa Mandarin dengan Guangxi Normal University untuk pergi mengemban ilmu 

selama satu tahun di Guangxi Normal University, pun mahasiswa Guangxi Normal University yang 

mengemban ilmu bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Kurikulum telah disesuaikan 

dengan Guangxi Normal University sehingga mereka bisa menempuh mata kuliah wajib disana. 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2017 Universitas Negeri Malang yang mengawali 

berjalannya program ini. Program ini sangat bermanfaat untuk memperdalam bahasa dan budaya 

Tiongkok terhadap pemahaman bahasa dan budaya Tiongkok mahasiswa yang mengikuti program 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana gaya belajar 

bahasa Mandarin di Tiongkok dan di Indonesia menurut perspektif mahasiswa program 3+1 

Universitas Negeri Malang. Selain itu, penulisan makalah ini merupakan syarat untuk mengikuti 

Seminar Nasional SELASAR 4 dengan tema “Transformasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra: 

Tantangan dan Peluang” yang diadakan Jurusan Sastra Jerman Universitas Negeri Malang. Hasil 

penelitian ini dapat menjadi manfaat terkait dengan gaya belajar bahasa Mandarin mahasiswa 

program 3+1 Universitas Negeri Malang. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi atau rujukan 

bagi penelitian selanjutnya. 
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METODE 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. (Moleong, 2014:6). Data pada 

penelitian ini berupa paparan data deskriptif menggunakan angket terbuka yang di dapatkan dari 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang angkatan 2017 

dan 2018 yang berjumlah 15 mahasiswa. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Data yang 

telah dikumpulkan merupakan data yang secara fakta tanpa ada campur tangan dari peneliti. 

Menurut Sugiyono (2015:308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Angket 

terbuka di sebarkan dan diisi oleh responden melalui platform Google Form. Selanjutnya, jawaban 

dari responden akan di analisis dan dijabarkan di subbab hasil dan pembahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Otaknya penelitian kualitatif berada pada analisis data (Satori dan Komariah, 2014:199). 

Setelah dilakukan penyebaran angket terbuka, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis dan 

penjabaran jawaban dari responden. Terdapat 7 pertanyaan yang harus di jawab oleh responden, 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Pertanyaan dalam lembar angket 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah di GXNU membedakan 

sistem pembelajaran bahasa 

Mandarin untuk warga 

domestik dan asing? 

Kemudian,apa perbedaannya? 

Hasil angket menyatakan bahwa pembelajaran bahasa 

Mandarin untuk mahasiswa asing dan mahasiswa lokal 

berbeda. 

1. Jam belajar, mahasiswa asing yang belajar disana 

tidak memiliki jam belajar yang ketat. Tugas-tugas 

pun tidak sebanyak mahasiswa lokal dan 

pembelajaran cenderung lebih santai. Sedangkan 

mahasiswa lokal memiliki jam belajar yang ketat 

bahkan sampai malam. Pendidik cenderung lebih 

disiplin. 

2. Materi, materi yang diajarkan untuk mahasiswa asing 

dikhususkan untuk  orang  asing  yang  belajar bahasa 

Mandarin yang nanti bisa diukur melalui tes HSK. 

Sedangkan untuk mahasiswa lokal, yang mengambil 

jurusan bahasa Mandarin dikhususkan untuk cara 
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mengajar bahasa Mandarin untuk orang asing. Mereka 

akan belajar hal-hal yang lebih kompleks. 

Sebanyak 2 subjek memberikan jawaban tidak tanpa 

menyertai alasan. 

 

Tabel 2. Pembahasan 1 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah kalian merasakan 

persaingan ketat dalam belajar 

bahasa Mandarin dengan 

mahasiswa asing lainnya di 

GXNU? 

1. Hasil angket menyatakan bahwa : Subjek 1, 6, 11, 12, 13, 

14 dan 15 : tidak Alasan : mereka tidak merasakan 

persaingan ketat karena merasa belajar bersama-sama 

dan saling membantu antar mahasiswa asing lainnya. 

2. Subjek 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, : ya. Alasan : kemampuan 

mahasiswa asing lainnya baik dari segi grammar dan 

pengucapan lebih bagus. Adapun alasan lainnya adalah 

karena mahasiswa lainnya sudah tinggaldisana terlebih 

dahulu selama 2 tahun. 

 

Tabel 3. Pembahasan 2 

Pertanyaan Jawaban 

Setelah kalian kembali  ke  

Indonesia, apakah kalian 

merasakan perbedaan cara 

belajar bahasa Mandarin di 

dua universitas tersebut? 

Sebutkan! 

Hasil angket menyatakan bahwa semua  responden  merasakan 

perbedaan acara belajar bahasa Mandarin di Indonesia maupun 

pada saat di Tiongkok. Sebanyak Apabila saat mereka masih di 

Tiongkok, mereka akan cepat belajar bahasa Mandarin karena 

setiap hari selalu berbicara dengan warga lokal. Menurut Jackson 

Wang dalam wawancara bersama Elle Lee di iHeartRadio, 

apabila kalian ingin belajar bahasa dan budaya dari negara lain 

maka kalian harus “masuk”    ke    mereka.    Selain    itu,    di    

Tiongkok    setiap matakuliah  disediakan   waktu    istirahat   2    

x15   menit, sisa hanya ishoma selama kurang lebih 45   menit.  

Pada   saat   pembelajaran   di   kelas, responden menyatakan 

bahwa pembelajaran pada saat di Indonesia lebih serius dan 

fokusnya yaitu menguasai media pembelajaran dan tugas-tugas 

yang diberikan kepada dosen 

sehingga mahasiswa memiliki keterampilan yang lain 
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Tabel 4. Pembahasan 3 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana kalian menyusun 

startegi belajar? 

Hasil angket menyatakan bahwa sebanyak 9 subjek mempelajari 

materi sebelum kelas berlangsung dan mencari informasi   yang   

relevan   karena   tidak   ada   pinyin  yang 

membantu mereka. Selain itu, 4 subjek lainnya menyatakan 

bahwa memperhatikan penjelasan dosen  di  kelas  juga sangat 

dibutuhkan. Satu subjek memiliki gaya belajar sendiri 

sesuai dengan mood mereka. 

 

Tabel 5. Pembahasan 4 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut kalian, bagaimana 

gaya mengajar pendidik di 

Tiongkok dan Indonesia? 

Hasil angket menyatakan bahwa gaya mengajar pendidik di 

Indonesia dan di Tiongkok memiliki ritme pengajaran yang 

sama. Di Indonesia, dengan menggunakan media pembelajaran 

dan metode yang beragam, kesan pendidik yang lebih serius, 

sedikit membosankan, dan terkesan terburu-buru membantu 

mereka untuk memahami materi bahasa Mandarin pada saat 

perkuliahan berlangsung. Sedangkan di Tiongkok, pendidik 

terkesan lebih santai dan cenderung menerapkan metode 

ceramah pada setiap perkuliahan. Beberapa responden 

menyatakan bahwa dosen disana sering menerapkan sistem 

terjemahkan materi terlebih dahulu kemudian menunjuk 

mahasiswa untuk 

mengungkapkan apa yang mereka terjemahkan. 
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Tabel 6. Pembahasan 5 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah bahan ajar, media, dan 

materi penunjang perkuliahan 

mudah di akses? darimana 

kalian mendapatkannya? 

Hasil angket menyatakan bahwa seluruh responden merasa 

mudah untuk mengakses bahan ajar, media, dan materi 

penunjang. Responden banyak mendapatkan dari mem-foto 

copy bahan ajar dari pendidik, internet, aplikasi berbahasa 

Mandarin, dan menggunakan fasilitas dari pihak kampus. 

 

Tabel 7. Pembahasan 6 

Pertanyaan Jawaban 

Bahan ajar apa saja yang kalian 

gunakan pada saat perkuliahan 

di GXNU dan di UM? 

Hasil angket menyatakan bahwa responden menggunakan buku 

untuk menunjang perkuliahan berlangsung. Selain itu, 4 subjek 

menambahkan PPT sebagai bahan ajar, 2 subjek menambahkan 

internet, 2 subjek audio, 3 subjek video, dan 1 subjek handout 

juga mereka gunakan pada saat perkuliahan 

di Indonesia maupun di Tiongkok. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, melalui metode kualitatif deskriptif dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya program 3+1 pembelajaran bahasa Mandarin di Guangxi Normal University dan 

Universitas Negeri Malang berbeda. Perbedaan yang terlihat pada jam belajar mahasiswa asing dan 

mahasiswa lokal serta pembawaan dari pendidik itu sendiri. Pendidik di Universitas Negeri Malang 

cenderung lebih banyak menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang  

bervariasi. Walaupun langkah-langkah pembelajaran cenderung sama dengan dosen di Guangxi 

Normal University, tetapi dosen Tiongkok cenderung menggunakan metode ceramah. Pembawaan  

dari kedua dosen dari universitas yang berbeda itu juga berbeda. Persaingan ketat antar mahasiswa 

asing juga dirasakan oleh sebagain mahasiswa, sedangkan sebagian mahasiswa lainnya tidak. 

Mahasiswa yang belajar di Guangxi Normal University lebih cepat memahami bahasa  dan  

budayanya karena mereka terjun langsung ke negara tersebut. Hal ini pun menjadi strategi belajar 
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mereka. Rata-rata responden menyatakan bahwa sebelum perkuliahan berlangsung, mereka harus 

mempelajari materinya. 
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