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Abstract: In learning Mandarin, there are four skills: listening, speaking, reading, and 

writing. Listening is the first activity that must be mastered by learners. In pandemic 

conditions, it requires learning activities to be carried out online, thus educators are 

required to use more effective learning strategies such as learning media. This research 

is about the application of videos 世界 青年 说 [shìjiè qīngnián shuō] in Mandarin 

listening. This research is a type of qualitative descriptive research because this study 

aims to describe the application of video 世界 青年 说 [shìjiè qīngnián shuō] in the subject 

of Mandarin listening to the UM Mandarin Education Study Program. The application of 

video 世界 青年 说 [shìjiè qīngnián shuō] is carried out in three stages: first, primary, and 

final learning activities. Based on the results of the observations, it can be concluded that 

the teaching and learning activities of the listening subject by applying the video 世界 

青年 说 [shìjiè qīngnián shuō] run smoothly in an orderly and conducive classroom 

situation. Based on the results of the interviews, students revealed that the video media 

世界 青年 说 [shìjiè qīngnián shuō] was entertaining and not boring 
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PENDAHULUAN 

Ketika seseorang mempelajari sebuah bahasa, berarti ada empat keterampilan yang harus 

dikuasai yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli salah satunya menurut 

(Susanto 2015) yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa lisan mencakup menyimak dan 

berbicara, serta kemampuan berbahasa tulisan mencakup membaca dan menulis. Tidak terkecuali 

dalam pembelajaran bahasa Mandarin yang juga mencakup empat keterampilan tersebut. Pada 

praktiknya keterampilan tersebut dapat dibagi kedalam beberapa mata pelajaran. Salah satunya 

seperti yang ada di prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang yang membagi 

keterampilan tersebut menjadi program mata kuliah seperti mata kuliah 听力 [tīnglì], 说话 [shuōhuà], 

写作 [xiězuò], dan 阅读 [yuèdú]. 

mailto:karryna.sakti.fs@um.ac.id
mailto:ikewulan96@gmail.com


  
          

 132 
Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra (SELASAR) 4 
ISSN: 2541-349X 

  

PROCEEDINGS 

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan pertama kali yang dikuasai oleh pembelajar 

sebelum melangkah pada membaca, berbicara dan menulis. Saddhono dan Slamet (2014: 47) 

mengungkapkan bahwa menyimak bukan hanya sebatas kegiatan mendengar (hearing) akan tetapi 

membutuhkan pemahaman  (understanding) terhadap isi pembicaraan yang disampaikan. Pada 

mata kuliah 听力 [tīnglì] ‘menyimak’ ini mahasiswa berlatih melalui kegiatan mendengar-kan berita, 

lagu atau rekaman berbahasa Mandarin, dan melihat film berbahasa Mandarin. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menambah penguasaan kosakata bahasa Mandarin yang dimiliki mahasiswa. 

Pada kondisi pandemi seperti ini, menuntut kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, 

yakni kegiatan perkuliahan seluruhnya dilakukan melalui online dari rumah masing-masing. Dalam 

kondisi seperti ini pendidik dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih efektif digunakan 

saat daring dibanding saat kelas offline, seperti dengan penggunaan media pembelajaran. Media 

pembelajaran terbagi menjadi 2 yaitu metode pembelajaran konvensional (cetak) dan modern 

(elektronik). Media pembelajaran modern lebih tepat digunakan pada saat pandemi seperti ini yang 

lebih menggunakan internet dalam proses pembelajaran.  

Salah satu media pembelajaran modern yang bisa digunakan dalam pembelajaran online   

yakni menggunakan video pembelajaran (media audio visual), dimana media ini lebih menarik dan 

sangat mudah diakses. Pada saat ini banyak video pembelajaran berbahasa Mandarin yang ada di 

situs website baik dalam negeri maupun luar negeri. Video tersebut bisa dalam bentuk talkshow 

bahasa Mandarin, film, drama maupun berita indonesia yang dibawakan dalam bahasa Mandarin 

juga dapat kita temui.  

 Penelitian ini mengenai penerapan video pembelajaran 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] 

pada matakuliah menyimak bahasa Mandarin. 世界青年说  [shìjiè qīngnián shuō] merupakan video 

program televisi di China yang didalamnya berisi tentang diskusi dari sebelas orang asing yang 

berasal dari berbagai negara (selain China) dengan menggunakan Bahasa Mandarin. Tema yang 

diangkat dalam diskusi tersebut adalah perbedaan budaya atau kebiasaan antara negara China 

dengan negara dari para peserta diskusi. Video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] bisa di akses 

dengan mudah secara online melalui YouTube, Youku, Iqiyi, dan lain-lain. Penelitian mengenai 

penerapan video dalam pembelajaran Bahasa Mandarin telah dilakukan sebelumnya oleh Li (2019) 

yang menerapkan media video dalam pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing pada 

siswa Sekolah Menengah Sa Pa di Takfu, Thailand. Selain itu, Alam (2019) yang menerapkan media 

video simsen untuk meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Mandarin siswa 

kelas X SMAN 1 Puri Mojokerto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Li (2019) dan Alam 

(2019) adalah sama-sama menerapkan media video dalam pembelajaran Bahasa Mandarin. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Li (2019) dan Alam (2019) adalah terletak pada jenis 

video yang diterapkan, Li (2019) menggunakan beberapa video pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi pembelajaran (tidak dispesifikasikan jenis video apa), dan Alam (2019) menggunakan 

media video simsen, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media video世界青年说 

[shìjiè qīngnián shuō]. Selain itu, perbedaan terletak pada sampel penelitian. Sampel penelitian Li 
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(2019) adalah siswa sekolah menegah Sa Pa di Takfu, Thailand, dan sampel penelitian Alam (2019) 

adalah siswa kelas X SMAN 1 Puri Mojokerto, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UM. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan penerapan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō]  pada matakuliah 

menyimak Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Moleong (2014:06) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian bertujuan untuk meneskripsikan sebuah 

fenomena atau subjek penelitian dalam bentuk kata dan bahasa. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa angkatan 2018 B Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UM berjumlah 22 

mahasiswa. Data dari penelitian ini adalah hasil observasi dari observer terkait kegiatan siswa pada 

saat proses pembelajaran dengan menerapkan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] serta 

hasil wawancara dengan mahasiswa terkait respon terhadap penerapan media video 世界青年说 

[shìjiè qīngnián shuō]  . Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan 

pedoman wawancara. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] ini diterapkan pada matakuliah menyimak 1 

mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang angkatan 2018 B dengan 

jumlah mahasiswa sebanyak 22 mahasiswa secara online menggunakan media zoom. Penerapan 

media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu kegiatan awal, 

inti, dan akhir pembelajaran. Pada awal kegiatan, mahasiswa menjawab salam dari dosen 

menggunakan bahasa Mandarin, kemudian mahasiswa bersama dosen melakukan apersepsi 

mengenai materi sebelumnya. Pada kegiatan inti, mahasiswa menyimak penjelasan mengenai 

media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, 

mahasiswa menyimak video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] yang berisi diskusi dari sebelas 

peserta yang berasal dari berbagai negara dengan menggunakan Bahasa Mandarin dengan tema 

爱情 [àiqíng]. Selama video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] diputar, mahasiswa mencatat 

beberapa istilah atau kosakata yang kurang mereka pahami, kemudian mahasiswa bertanya tentang 

kosakata dan istilah tersebut kepada dosen. Selanjutnya, dosen menjelaskan mengenai kaosa kata 

yang dianggap sulit oleh mahasiswa tersebut. Setelah itu, dosen mengajukan beberapa pertanyaan 

seputar video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dan mahasiswa menjawab baik secara lisan maupun 

tulisan. Selain itu, kegitan belajar mengajar pada matakuliah menyimak bahasa Mandarin 

menggunakan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] membuat siswa aktif bertanya. Menurut 

Daryanto (2013) pembelajaran melalui indera penglihatan dan pendengaran dapat meningkatkan 

daya ingat siswa. Pada kegiatan akhir, seluruh mahasiswa bersama dosen secara aktif 

menyimpulkan materi video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō].  
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Kegiatan belajar mengajar matakuliah menyimak pada saat penerapan media video 

世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] berjalan dengan lancar dengan situasi kelas yang tertib, dan 

kondusif. Selain itu, masiswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Mandarin. Hal 

tersebut dibuktikan dengan mahasiswa dapat mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah 

dipaparkan oleh dosen. Mahasiswa mudah memahami materi, hal tersebut dibuktikan dengan 

mahasiswa dapat melafalkan kosakata sesuai dengan pelafalan yang tepat dan memahami isi dari 

diskusi dalam video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō]. Selain itu, mahasiswa secara aktif mencatat 

kosakata yang kurang mereka pahami selama menyimak video video 世界青年说 [shìjiè qīngnián 

shuō] dan menanyakan kepada dosen, diantaranya adalah kata 嘉宾 [Jiābīn], 表决问题 [biǎojué 

wèntí], 提案代表 [tí' àn dàibiǎo]. Selanjutnya, mahasiswa juga dengan aktif menjawab pertanyaan-

pertanyaan seputar materi dalam video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dan pembelajaran 

menggunakan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] ini dapat berjalan lancar dan sesuai 

dengan rencana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kustiawan (2016:6) yang menjelaskan bahwa 

sebuah media jika dikaitkan dengan pembelajaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi ajar yang dapat membuat siswa lebih teratarik dan antusias mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa angkatan 2018 B, dapat diketahui bahwa 

respons mahasiswa terhadap media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] pada matakuliah 

menyimak bahasa Mandarin sangat seru dan tidak membosankan. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan mahasiswa sangat antusisas menyimak dan secara aktif mencatat kosakata atau istilah-

istilah yang kurang dipahami yang selanjutnya ditanyakan kepada dosen. Selanjutnya mahasiswa 

mengungkapkan bahwa media video 世界青年说   [shìjiè qīngnián shuō] memiliki materi yang 

menarik dan dapat didengar dengan jelas. Selain itu, mahasiswa tertarik mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō]  karena media tersebut 

berbeda dengan media yang lain, menarik, dan menyenangkan. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat dari Dananjaya (2011) yang menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat 

yang diperlukan oleh siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

menantang.  

Berdasarkan hasil wawancara tentang respons mahasiswa terhadap media video 

世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō], kegiatan belajar mengajar matakuliah menyimak lebih 

menyenangkan karena media yang digunakan sangat menarik dan menyenangkan. Selain itu, media 

video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dapat melatih konsentrasi mahasiswa, karena mahasiswa 

diharuskan menyimak isi diskusi dari sebelas peserta diskusi yang berasal dari berbagai negara. 

Pada saat penerapan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] berlangsung, mahasiswa 

antusias menyimak, hal ini dapat dibuktikan dengan mahasiswa menanyakan beberapa kosakata 

atau istilah yang kurang mereka pahami dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar 

diskusi dalam video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō]. Dengan demikian, media video 世界青年说 

[shìjiè qīngnián shuō] ini cocok diterapkan pada matakuliah menyimak bahasa Mandarin. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dilaksanakan melalui tiga tahapan 

yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti 

mengucapkan salam dan melakukan apersepsi terkait materi sebelumnya. Pada kegiatan inti 

pembelajaran, peneliti menerapkan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dan mahasiswa 

menyimak sekaligus mencatat kosakata atau istilah yang kurang dipahami dan selanjutnya 

ditanyakan kepada dosen. Kemudian mahasiswa menjawab pertanyaan seputar video 世界青年说 

[shìjiè qīngnián shuō]. Pada kegiatan akhir pembelajaran, mahasiswa bersama dosen secara aktif 

menyimpulkan isi dari video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō]. Berdasarkan hasil obsevasi dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar matakuliah menyimak dengan menerapkan media 

video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] berjalan lancar dengan situasi kelas tertib dan kondusif. 

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa mengungkapkan bahwa media video 世界青年说 [shìjiè 

qīngnián shuō] sangat menyenangkan dan tidak membosankan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan pengajar Bahasa Mandarin dapat 

menerapkan media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dalam proses pembelajaran bahasa 

Mandarin khususnya pada matakuliah menyimak. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian 

media video 世界青年说 [shìjiè qīngnián shuō] dapat diterapkan pada matakuliah keterapilan lain, 

seperti membaca, menulis dan berbicara. 
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