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Abstract: The purpose of this study is to describe the application of Mandarin Corner interactive 

video media to practice the listening skill of class X MAN 1 Probolinggo students and to 

describe students' responses to the application of the media. This study used descriptive 

qualitative method. The data source of this study were 24 students at MAN 1 Probolinggo 

language class. The data were collected using the observation sheets and the interview 

guidelines. The results of the observations show that the application of the Mandarin Corner 

interactive video carried out in accordance with the learning plan went smoothly and received 

good responses from all students, although there were obstacles that researchers experienced 

when implementing this video. These constraints are because of learning is done online, 

researcher could directly monitor students activities and the learning process run longer than 

targeted. Based on the result of student interviews it is known that with Mandarin Corner video 

media students can more easily understand the material, the learning process becomes 

interesting and not boring, and makes them more enthusiastic to learn Mandarin. 
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PENDAHULUAN 

Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang diminati di Indonesia saat ini dan 

sudah banyak dipelajari di berbagai sekolah, salah satunya adalah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 

yang berada di kabupaten Probolinggo. MAN 1 Probolinggo merupakan sekolah yang memiliki 

jurusan bahasa dan menyajikan bahasa Mandarin dalam pembelajaran. Di sekolah tersebut bahasa 

Mandarin merupakan mata pelajaran wajib yang disajikan dalam dua kali pertemuan di satu minggu.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru bahasa Mandarin di MAN 1 Probolinggo, 

didapatkan informasi bahwa kemampuan siswa masih lemah dalam menyimak. Kasus ini dapat 

dilihat dari hasil latihan yang diberikan oleh guru. Dari 24 orang siswa, 80% diantaranya mendapat 

nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. Guru menjelaskan, masalah tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya media dalam proses pembelajaran. 

Selama ini pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut hanya menggunakan buku teks yang 

ada. Di sisi lain, Arsyad (2006:15) menjelaskan terdapat tiga unsur yang sangat penting  dalam 

proses belajar mengajar di kelas ialah model, strategi dan media pembelajaran.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas, guru hendaknya melakukan berbagai perbaikan 

dalam kegiatan pembelajaran. Perlu adanya inovasi agar bahasa Mandarin mudah dipahami oleh 
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siswa, contohnya dengan menerapkan media video interaktif untuk melatih keterampilan menyimak. 

Mudiono (2009:3), mendefinisikan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan 

mendengar, mengidentifikasi, menafsirkan bunyi bahasa, menilai hasil makna, dan menanggapi 

pesan yang tersirat di dalam bahasa tersebut. 

Pembelajaran interaktif diyakini sebagai salah satu cara yang efektif untuk merangsang 

siswa agar aktif dalam belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dituntut aktif berinteraksi 

dengan guru, media, maupun sesama siswa. Sanjaya (2009:172),  menjelaskan bahwa 

keinteraktifan dalam proses pembelajaran dapat ditinjau dari adanya interaksi antara siswa dengan 

lingkungan, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru.  

Ada banyak jenis media, salah satunya adalah media interaktif. Dijelaskan oleh Cheng 

(2009:204), media interaktif adalah media dalam bentuk video, animasi, 3 D, suara, dan grafik yang 

memberikan pembelajaran dan menciptakan interaksi. Contoh media video pembelajaran yang berisi 

materi pembelajaran bahasa Mandarin untuk tingkat pemula adalah video yang dipublikasikan oleh 

Channel Mandarin Corner. Di channel youtube Mandarin Corner berisi tentang  asal usul dan tradisi 

budaya Tiongkok, percakapan, lagu, dan permainan untuk pembelajaran bahasa Mandarin yang 

diperuntukkan bagi pembelajar pemula. Materi yang digunakan dalam video tersebut dikemas 

dengan menggunakan animasi yang menarik.  

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti berpendapat bahwa penggunaan video interaktif 

Mandarin Corner pada proses pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan dan membuat siswa 

menjadi aktif belajar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Video Interaktif Mandarin Corner Untuk Melatih Keterampilan Menyimak Bahasa 

Mandarin Siswa Kelas X Man 1 Probolinggo”. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siwa kelas X MAN 1 Probolinggo yang berjumlah 24 siswa. Pada penelitian ini, 

data yang digunakan adalah data dari hasil observasi mengenai proses pembelajaran bahasa 

Mandarin menggunakan media video interaktif Mandarin Corner dan catatan hasil wawancara. 

Dalam kegiatan analisis data dilakukan beberapa langkah dengan cara (1) memeriksa 

kembali kelengkapan pedoman observasi, lembar angket, dan pedoman wawancara, (2) 

mengelompokkan data hasil observasi, lembar angket, dan pedoman wawancara, (3) melakukan 

pengecekan keabsahan data, dan (4) menarik kesimpulan dari data yang ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Media Video Interaktif Mandarin Corner  

Penerapan media video interaktif Mandarin Corner pada keterampilan menyimak bahasa 

Mandarin dilakukan secara online melalui aplikasi whatsApp. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

X bahasa MAN 1 Probolinggo yang berjumlah 24 siswa yang aktif mempelajari bahasa Mandarin 
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selama kurang lebih satu tahun. Proses penelitian dilakukan secara online pada hari Rabu, 13 Juni 

2020 dengan durasi 2 x 45 menit. Adapun materi yang digunakan yaitu KD 3.3 tentang 

mengidentifkasi nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu dalam tindak tutur memberi dan 

meminta informasi sesuai konteks penggunaannya. Penelitian ini terdiri dari tiga fase, yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan pembelajaran tersebut akan dibahas sebagai 

berikut: 

Berdasarkan data hasil observasi kegiatan awal pembelajari, peneliti sebagai guru 

menjelaskan kepada siswa bahwa akan ada penomoran yang diambil dari daftar hadir agar observer 

mudah memantau siswa lewat nomor tersebut. Guru memulai pembelajaran dengan memberi salam 

kepada siswa menggunakan bahasa Mandarin, siswa menjawab salam dari guru, guru mempresensi 

siswa dan siswa meresponnya. Kemudian guru memberi apersepsi kepada siswa yaitu dengan 

mengirimkan beberapa gambar yang berkaitan dengan waktu dan siswa menebak kosakata pada 

gambar tersebut.  

Pada kegiatan inti pembelajaran, semua siswa mendengarkan penjelasan guru terkait materi 

yang akan dipelajari dengan seksama. Semua siswa juga memperhatikan video Mandarin Corner 

yang ditayangkan. Siswa mengulang kosa kata yang telah guru ucapkan meskipun ada sebagian 

siswa tidak mengirim voice note (vn)/mengulang kosakata yang guru berikan. Kemudian siswa 

mampu menjawab pertanyaan dari guru terkait video Mandarin Corner, namun salah satu observer  

menyebutkan bahwa ada dua siswa hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan dari guru. Siswa 

mendengarkan penjelasan guru tentang tata bahasa yang berkaitan dengan waktu sesuai dengan isi 

video Mandarin Corner. Semua siswa mendengarkan penjelasan guru. Semua siswa mampu 

membuat kalimat sesuai dengan tata bahasa yang telah dijelaskan oleh guru. Disisi lain, salah satu 

observer  memaparkan bahwa ada empat siswa mampu menjawab meskipun ada sebagian letak 

tata bahasa yang harus diperbaiki.  

Pada kegiatan akhir pembelajaran, seluruh observer menyatakan semua siswa tidak 

bertanya kepada guru karena mereka telah memahami materi yang telah dipelajari. Selain itu, 

seluruh observer menyatakan bahwa seluruh siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran pada hari tersebut. Ketiga observer juga menyatakan bahwa semua siswa merespons 

ucapan salam dari guru. 

Menurut Sukiman (2012:32), hasil belajar siswa 90% diperoleh melalui indera pandang, 5% 

diperoleh melalui indera dengar dan 5% diperoleh melalui indera lainnya. Oleh karena itu, dalam 

proses penelitian ini, peneliti menerapkan sebuah media pembelajaran berupa media video. Peneliti 

memilih media ini agar siswa dapat belajar dengan cepat dan mudah. Adapun media yang 

diterapkan adalah media video Mandarin Corner. 

Media video Mandarin Corner diterapkan pada keterampilan menyimak. Nurjamal dkk 

(2011:2-3) mengatakan bahwa menyimak merupakan keterampilan awal yang dipelajari oleh 

manusia. Daryanto (2016:105) juga berpendapat bahwa daya ingat siswa dapat meningkat jika 

pembelajarannya melalui indera pendengaran dan penglihatan. Penerapan media video Mandarin 
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Corner ini disesuaikan dengan kegiatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah 

disusun oleh peneliti. Mulyana (2012:1) berpendapat bahwa pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam proses pembelajaran penting karena dapat membantu guru untuk 

memikirkan pelajaran sebelum pelajaran itu diajarkan sehingga kesulitan belajar dapat diperkirakan 

dan dapat dicari jalan keluarnya. Adapun kegiatan pembelajaran tersebut terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan akhir 

pembelajaran. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, siswa menjawab salam dan menjawab presensi dari 

guru, kemudian siswa merespons apersepsi yang diberikan oleh guru. Kegiatan selanjutnya ialah 

kegiatan inti pembelajaran, pada kegiatan ini siswa memperhatikan video Mandarin Corner yang 

ditayangkan, siswa mengulang kosa kata yang telah diucapkan oleh guru, siswa mampu menjawab 

pertanyaan dari guru terkait video Mandarin Corner, kemudian siswa mampu membuat kalimat 

sesuai dengan tata bahasa berkaitan dengan waktu yang telah dijelaskan oleh guru. Pada kegiatan 

akhir pembelajaran, siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

 

Respons Siswa Kelas X MAN 1 Probolinggo Terhadap Video Interaktif Mandarin Corner Untuk 

Melatih Keterampilan Menyimak 

Dari hasil wawancara dengan siswa kelas X MAN 1 Probolinggo, semua siswa menjawab 

video tersebut bagus, mudah dipahami, seru, dan isinya jelas. Satu siswa juga mengatakan bahwa 

video ini juga dapat membantu guru menjelaskan materi dengan cara yang berbeda sehingga 

membuat siswa mudah paham dan mudah menjawab pertanyaan yang guru berikan. Semua siswa 

juga tidak mengalami kesulitan, hanya saja kendalanya adalah tidak bisa bertatap muka langsung 

dengan guru. Selanjutnya semua siswa tertarik terhadap video Mandarin Corner, namun satu siswa 

mempunyai alasan berbeda yaitu karena ingin tahu bagaimana belajar Mandarin dengan 

menggunakan media video. 

Semua siswa memahami karena videonya sangat detail, mudah untuk disimak, dan cara 

penjelasannya tidak berebelit-belit. Sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan. Meskipun 

demikian, seorang siswa menjawab 50% paham dan 50% mengalami kesulitan karena siswa 

tersebut merasa sulit dalam mempelajari tata bahasa Mandarin. Penggunaan media video Mandarin 

Corner mempunyai kelebihan yaitu mudah dipahami, tidak membuat bosan, penjelasan di dalam 

video tersebut tidak berbelit-belit, menarik, materinya lengkap dan dapat didengar dengan baik. Akan 

tetapi, menurut satu siswa video tersebut memiliki kekurangan yaitu kurangnya animasi dan durasi 

video kurang lama. 

Dari hasil data wawancara mengenai respons siswa terkait penerapan video interaktif 

Mandarin Corner, pembelajaran menggunakan media video mudah dipahami, seru, dan isinya jelas. 

Hanafiah & Suhana (2010:59) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang 

disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, mudah dan benar. Hal ini dikarenakan 

siswa tidak hanya belajar dari buku pelajaran yang membuat bosan.  
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Selanjutnya menurut siswa penggunaan media video Mandarin Corner tidak membuat 

bosan, penjelasannya tidak berbelit-belit, menarik, materinya lengkap dan dapat didengar dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Levie dan Lentz dalam Rosyidi (2009:29) menyatakan bahwa 

media visual memiliki empat fungsi, fungsi pertama dapat menarik perhatian siswa agar siswa fokus 

terhadap media visual tersebut, fungsi kedua adalah media visual dapat mencitakan suasana 

senang, fungsi ketiga adalah mempermudah siswa memahami isi pesan atau atau informasi yang 

disamaikan, fungsi keempat adalah dapat memenuhi kebutuhan siswa yang lemah dalam 

memahami materi. Dalam proses pembelajaran tentunya pemilihan media sangat penting bagi guru 

agar pembelajaran menjadi menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Selain itu, 

media ini juga ditekankan pada aktivitas siswa mendengarkan materi yang ditampilkan melalui media 

video. Daryanto (2016:104) menyebutkan bahwa penggunaan media video dinilai efektif dalam 

membantu proses pembelajaran, baik untuk massal, individu, maupun kelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan dengan media video siswa dapat 

belajar lebih mudah paham, tidak membosankan dan menarik. Dapat mengasah kemampuan 

menyimak sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan. Selain itu, penerapan media video 

Mandarin Corner membuat siswa lebih semangat belajar bahasa Mandarin. 

 

SIMPULAN 

Penerapan video interaktif Mandarin Corner untuk melatih keterampilan menyimak bahasa 

Mandarin siswa kelas X MAN 1 Probolinggo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. 

Penerapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

sudah peneliti susun. Ada tiga tahapan dalam menerapkan video interaktif Mandarin Corner pada 

keterampilan menyimak bahasa Mandarin, yaitu kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran, dan kegiatan akhir pembelajaran. Di bagian kegiatan awal pembelajaran, peneliti 

memulai pembelajaran dengan memberi salam, kemudian guru mempresensi siswa. Selanjutnya 

kegiatan inti pembelajaran sebelum pelajaran dimulai peneliti memberikan handout kepada siswa, 

kemudian guru menayangkan video Mandarin Corner. Setelah itu, siswa membaca kosakata yang 

ditayangkan, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pemahaman isi video 

Mandarin Corner, kemudian peneliti meminta siswa untuk membuat kalimat sesuai dengan tata 

bahasa berkaitan dengan waktu yang telah dijelaskannya. Pada kegiatan akhir pembelajaran, 

peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum siswa pahami, 

kemudian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Setelah itu, peneliti mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dalam bahasa Mandarin. 

Penerapan video interaktif Mandarin Corner ini berjalan dengan lancar dan mendapat 

respons baik dari seluruh siswa, akan tetapi ada beberapa kendala yang peneliti alami ketika 

menerapkan video interaktif Mandarin Corner yaitu lebih terasa sulit karena pembelajaran dilakukan 

secara online, peneliti tidak bisa memantau langsung aktivitas siswa, dan proses pembelajaran 

terasa lebih lama tidak sesuai target. 
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Dari hasil data wawancara mengenai respons siswa terkait penerapan video interaktif 

Mandarin Corner pembelajaran menggunakan media video, siswa dapat menerimanya dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada siswa yang menyatakan bahwa hampir semua 

siswa mengatakan pembelajaran menggunakan media video mudah dipahami, menarik, materinya 

lengkap dan dapat didengar dengan baik. Selain itu, siswa juga lebih mengerti materi tentang waktu 

dalam bahasa Mandarin sehingga mudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 
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