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Abstract: This study is aimed to describe the process of implementation 幸运轮子 [xìngyùn 

lúnzi] media in learning vocabulary for the tenth graders students of Mandarin cross major 1 of 

State Senior High School 1 Batu and to find out students’ and Mandarin teachers’ responses 

about this media. The material used in this study was basic competence 3.4 about school’ 

equipment, animal and public building. Data analysis was adopted from Miles dan Huberman 

model. These steps were classified into four parts; data collection, data reduction, data display 

and conclusion. 
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PENDAHULUAN  

Kosakata merupakan komponen dasar yang paling penting untuk dikuasai ketika 

mempelajari bahasa, karena tanpa kosakata pebelajar tidak akan bisa menyusun sebuah kalimat. 

Menurut Tarigan (2008), kosakata adalah sejumlah kata yang membuat atau membentuk suatu 

bahasa. Apabila telah mampu menguasai kosakata dengan baik, siswa akan dengan mudah 

menguasai empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal 

paling utama yang harus dilakukan untuk menguasai keempat keterampilan berbahasa tersebut 

adalah mengingat lebih banyak kosakata. Seperti pernyataan Suryanto (2013) dalam seminar 

Shortcut to English Mastery, yang mengemukakan bahwa kebutuhan yang paling utama untuk dapat 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis adalah kosakata. Sementara itu, Tarigan (2008) juga 

berpendapat bahwa keterampilan berbahasa seseorang akan meningkat apabila kualitas dan 

kuantitas kosakata yang dimiliki juga meningkat. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penguasaan kosakata yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam 

menguasai keempat keterampilan berbahasa. 

Setiap kata dalam bahasa Mandarin terdiri dari tiga komponen, yaitu 汉字 [hànzì], 拼音 

[pīnyīn], dan 声调 [shēngdiào]. 汉字 [hànzì] merupakan aksara dalam bahasa Mandarin. 拼音 [pīnyīn] 

merupakan cara baca dari 汉字 [hànzì] yang berbentuk tulisan alfabet, sedangkan 声调 [shēngdiào] 

adalah nada. Di dalam bahasa Mandarin terdapat lima 声调 [shēngdiào] atau nada. Setiap kata 

dalam bahasa Mandarin memiliki 声调 [shēngdiào] yang berbeda, apabila seseorang salah dalam 

melafalkan 声调 [shēngdiào], maka akan menimbulkan kesalahan arti. Contoh kesalahan yang 
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sering ditemui adalah pengucapan kata 很 [hĕn] dan 恨 [hèn]. 很 [hĕn] dengan pengucapan nada 

turun kemudian naik berarti ‘sangat’, sedangkan 恨 [hèn] dengan pengucapan nada turun seperti 

orang membentak berarti ‘benci’. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa mempelajari 

kosakata bahasa Mandarin cukup sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Pembelajaran bahasa Mandarin di SMA Negeri 1 Batu merupakan mata pelajaran lintas 

minat. Pada saat peneliti melakukan pengamatan saat Kajian Praktik Lapangan (KPL) semester 

ganjil Tahun Ajaran 2018/2019, peneliti menemukan beberapa kendala yang muncul dalam proses 

pembelajaran pada kelas X Lintas Minat 1. Salah satu kendala yang dialami oleh siswa adalah 

kesulitan dalam menghafalkan kosakata. Salah satu contoh kesalahan yang sering ditemui adalah 

siswa sulit membedakan arti kata 医院 [yīyuàn] dan 银行 [yínháng]. 医院 [yīyuàn] berarti ‘rumah 

sakit’, sedangkan 银行 [yínháng] adalah ‘bank’. Kesalahan tersebut terjadi karena siswa kesulitan 

saat menghafal dan membedakan kedua kata tersebut. 

Guru telah berupaya untuk membuat siswa aktif ketika pembelajaran berlangsung dengan 

cara meminta siswa menghafalkan kosakata yang telah mereka salin dari papan tulis. Namun hal 

tersebut masih kurang membuat siswa termotivasi dalam mempelajari kosakata bahasa Mandarin. 

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam mengingat kosakata apabila tidak 

membaca dari buku catatan terlebih dahulu. Siswa masih cenderung bergantung pada buku catatan 

saat mengahafalkan kosakata. 

Pembelajaran bahasa Mandarin di SMAN 1 Batu menggunakan sarana seperti Unit Kegiatan 

Belajar Mandiri (UKBM), buku, dan handout. Selain UKBM, buku, dan handout, dalam waktu tertentu 

sarana lain seperti media pembelajaran juga sangat dibutuhkan untuk menunjang proses 

pembelajaran. Menurut Daryanto (2010), media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu, dengan menerapkan media pembelajaran diharapkan siswa dapat 

dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dan dapat menumbuhkan motivasi 

dalam belajar bahasa Mandarin, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Mempelajari kosakata bahasa Mandarin memang membutuhkan waktu relatif lama, karena 

aksara汉字 [hànzì], cara bacanya 拼音 [pīnyīn], dan nada 声调 [shēngdiào] yang sangat berbeda 

dengan bahasa pertama. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyebarkan lembar angket untuk 

mengetahui minat dan harapan siswa terhadap pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Dari 15 

siswa yang mengisi angket, terdapat sepuluh siswa yang menyatakan kurang berminat mengikuti 

lintas minat bahasa Mandarin. Kurangnya minat tersebut menyebabkan ketertarikan siswa untuk 

belajar bahasa Mandarin juga rendah. Menurut Slameto (1995), minat sangat berpengaruh terhadap 

aktifitas belajar, hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa kurangnya minat belajar dapat 

mengakibatkan kurangnya rasa ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bahkan dapat melahirkan 

sikap penolakan kepada guru. Berdasarkan pendapat tesebut, dapat diketahui bahwa kurangnya 

minat itulah yang dapat mendorong siswa menjadi kurang aktif saat pembelajaran bahasa Mandarin 
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berlangsung. Sebagian besar siswa juga mengharapkan pembelajaran bahasa Mandarin disertai 

dengan menggunakan media ataupun game. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu media untuk menunjang proses pembelajaran 

kosakata bahasa Mandarin. Penerapan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

mendorong siswa lebih aktif dan mengurangi kesulitan siswa saat menghafalkan kosakata bahasa 

Mandarin. Dalam proses pembelajaran, media berperan sebagai alat bantu siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran juga dapat membantu menumbuhkan 

motivasi siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Di sini siswa berperan sebagai 

subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai pengarah yang bertindak untuk memotivasi siswa 

agar lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Penerapan media dalam pembelajaran bahasa 

asing dapat memberi pengaruh positif kepada siswa, khususnya pada saat pembelajaran kosakata. 

Dalam hal ini, penerapan media pembelajaran dapat membantu siswa lebih bersemangat dan 

merasa senang saat mempelajari kosakata bahasa asing yang sedang dipelajari, sehingga aktivitas 

dan prestasi belajar siswa pun meningkat (Girendha, 2012); (Putri, 2017); (Istiqomah, 2009). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa media berperan penting dalam pembelajaran bahasa asing untuk 

mempermudah penguasaan kosakata. 

幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] merupakan bentuk adaptasi dari permainan roda keberuntungan, 

atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan ‘The Wheel of Luck’ atau ‘The Wheel of Fortune’. 

Media pembelajaran ini pernah dikembangkan oleh Ningrum (2016) dalam mata pelajaran bahasa 

Jerman untuk keterampilan berbicara. Ningrum (2016) menyatakan bahwa media The Wheel of 

Fortune yang telah dikembangkan tersebut dapat menarik siswa untuk belajar berbicara bahasa 

Jerman. The Wheel of Fortune diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin menjadi 幸运轮子 [xìngyùn 

lúnzi]. Dalam bahasa Indonesia 幸运 [xìngyùn] berarti ‘keberuntungan’, sedangkan 轮子 [lúnzi] 

berarti ‘roda’. Penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dilakukan secara berkelompok yang 

bertujuan untuk melatih solidaritas antar anggota kelompok. Dalam praktiknya, pembelajaran 

kosakata bisa dilakukan dengan menggunakan media roda keberuntungan ini. Dengan menerapkan 

media ini, diharapkan siswa mampu menghafalkan kosakata bahasa Mandarin dengan mudah. 

Penerapan media The Wheel of Fortune (roda keberuntungan) dilakukan dengan cara melibatkan 

seluruh siswa sehingga mampu membuat siswa lebih aktif, interaktif, dan dapat membuat 

pembelajaran lebih optimal, serta menyenangkan (Fitri, 2018). Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa SMA Negeri 1 Batu kelas X Lintas Minat 1, dan penjelasan terkait media 

幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] untuk pembelajaran kosakata bahasa Mandarin, maka penelitian dengan 

judul “Penerapan Media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dalam Pembelajaran Kosakata Siswa Kelas X 

Lintas Minat 1 Bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu” ini perlu dilakukan. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penerapan media幸运轮子 [xìngyùn 

lúnzi] dalam pembelajaran kosakata kelas X Lintas Minat 1 Bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu 

dan mengetahui respon siswa dan guru terhadap penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dalam 

pembelajaran kosakata kelas X Lintas Minat 1 Bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu. Manfaat 
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penelitian ini dibagi secara teoretis dan praktis. Manfaat secara teoretis yaitu penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan teori tentang media pembelajaran 

kosakata untuk bahasa asing. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah teori tentang media 

pembelajaran kosakata bahasa asing pada umumnya dan pembelajaran kosakata bahasa Mandarin 

pada khususnya.  

Manfaat secara praktis yaitu dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah 

bagi pihak-pihak berikut ini, yaitu (a) guru diharapkan dapat memperoleh tambahan pengetahuan 

mengenai penerapan media幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Mandarin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi guru agar pembelajaran 

bahasa Mandarin lebih bervariasi, khususnya dalam pembelajaran kosakata (b) siswa diharapkan 

dapat bermain sambil belajar. Dengan media ini, diharapkan siswa juga lebih aktif pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan lebih tertarik untuk mempelajari kosakata bahasa Mandarin. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa untuk 

belajar bahasa Mandarin (c) peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai media 

pembelajaran, khususnya media pembelajaran roda keberuntungan atau幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] 

pada pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Penelitian ini juga dapat memberikan pengalaman 

baru bagi peneliti dalam menerapkan media tersebut di sekolah secara langsung (d) peneliti 

selanjutnya dapat menjadikan penilitian ini sebagai bahan rujukan untuk membuat penelitian yang 

berkenaan dengan penelitian ini. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode 

deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis data 

dalam penelitian ini mengadopsi langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yang 

terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclutions). Dalam penelitian ini, 

pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Jenis triangulasi 

yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, dalam penelitian ini teknik pengecekan keabsahan 

data dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Penerapan Media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] Pertemuan Pertama 

Kegiatan awal sebelum pembelajaran dimulai adalah mengucapkan salam pembuka serta 

bertanya kabar. Kegiatan selanjutnya adalah mengecek kehadiran siswa dan dilanjutkan dengan 

menjelaskan materi yang akan dipelajari. 
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Sementara itu, pada kegiatan inti pembelajaran, dibagikan handout kepada siswa yang berisi 

kosakata dan tata bahasa terkait topik yang akan dipelajari. Setelah handout dibagikan, siswa dibagi 

menjadi empat kelompok dengan cara berhitung. Siswa kemudian diminta untuk menyimak dengan 

seksama pelafalan kosakata yang diucapkan oleh guru, kemudian menirukannya. Pembelajaran 

kosakata tersebut sejalan dengan pendapat Tarigan (1993: 27) bahwa dalam pembelajaran 

kosakata siswa juga harus terlibat secara aktif, yaitu dengan cara menirukan pelafalan kosakata 

yang diucapkan oleh guru. Pada kegiatan inti pula siswa menyimak langkah-langkah menggunakan 

media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. Siswa maju satu persatu ke depan kelas untuk menggunakan media 

tersebut. Saat menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi], siswa terlihat sangat antusias dan 

bersemangat, terutama saat menebak kosakata/gambar yang terdapat pada kertas. Sejalan dengan 

hal tersebut, Putri (2017) dalam penelitannya menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam menguasai kosakata.  

Dalam proses penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi], siswa tidak terlihat kesulitan saat 

menggunakan media tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah disampaikan. Siswa 

mampu melafalkan kosakata dengan lancar. Setelah siswa bisa menggunakan media 幸运轮子 

[xìngyùn lúnzi] dan mampu melafalkan kosakata dengan baik, siswa diberi sebuah game menyusun 

kata menjadi kalimat. Selain game tersebut, siswa juga diminta untuk mempraktikkan dialog dan 

berlatih mengisi TTS. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok dengan tujuan agar 

siswa mampu bekerja sama dengan teman di sekitarnya. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, 

siswa tampak sangat bersemangat dan aktif mendiskusikan jawaban bersama anggota 

kelompoknya. Di akhir kegiatan inti pembelajaran, setiap siswa diminta untuk mengerjakan latihan 

soal yang bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka dalam menghafal kosakata yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran dalam pertemuan pertama ini, siswa dipersilahkan untuk 

menyampaikan perasaannya setelah belajar menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. 

Sebagian besar siswa menyatakan sangat senang belajar kosakata bahasa Mandarin dengan 

menggunakan media tersebut. Siswa selanjutnya dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan pokok-

pokok materi yang telah dipelajari. 

 

Proses Penerapan Media幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] Pertemuan Kedua 

Kegiatan awal dalam pertemuan ini diawali dengan mengucapkan salam dan dilakukan 

pengecekan kehadiran untuk mengetahui jumlah siswa yang hadir dan tidak hadir. Kegiatan 

selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan inti pembelajaran pada pertemuan kedua ini hampir sama dengan pertemuan 

pertama, yaitu siswa menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] sebagai sarana untuk 

pembelajaran kosakata. Pada saat siswa menggunakan media tersebut, mereka sangat antusias 

dan tertarik serta tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya. Pada kegiatan ini, siswa juga 
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cukup lancar dalam melafalkan kosakata yang terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.4. Kegiatan 

selanjutnya adalah game menyusun kata menjadi kalimat yang dilakukan secara berkelompok, 

kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal dalam bentuk gambar. Sejalan dengan hal 

tersebut, Effendy (2009) menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pemahaman kosakata, siswa 

sebaiknya diberi stimulus berupa gambar ataupun benda. Pada saat kegiatan berlangsung, siswa 

terlihat sangat antusias dan tertarik, tidak ada kesulitan yang berarti. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menyampaikan perasaannya setelah 

belajar menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. Sebagian besar siswa menyatakan hal yang 

sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu sangat senang ketika belajar kosakata bahasa 

Mandarin dengan menggunakan media tersebut. Selanjutnya, siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan pokok-pokok materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Menurut Marno 

dan Idris (2008), kegiatan menutup pembelajaran sangat penting agar siswa dapat memperoleh 

gambaran secara keseluruhan tentang pokok-pokok materi yang telah mereka pelajari. 

Media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu media 

alternatif dalam pembelajaran bahasa Mandarin, khususnya pembelajaran kosakata. Media ini juga 

dapat mendorong minat siswa untuk bersemangat dalam mempelajari kosakata bahasa Mandarin. Di 

samping itu, media ini juga dapat memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk aktif dalam 

kegiatan berkelompok dan berani menyampaikan pendapat kepada teman sekitarnya. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Trianto, (2010), yaitu bahwa interaksi yang 

terjadi dalam belajar kelompok dapat memicu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. 

Penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] untuk pembelajaran kosakata bahasa Mandarin 

yang dilakukan di kelas X Lintas Minat 1 SMA Negeri 1 Batu berjalan lancar dan telah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang terdapat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Senada 

dengan hal tersebut, Girendha (2012) pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penerapan 

media pembelajaran mampu membuat suasana di dalam kelas menjadi kondusif. Kelebihan media 

幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] adalah siswa menjadi antusias dan bersemangat saat pembelajaran 

kosakata bahasa Mandarin berlangsung. Siswa juga aktif dalam kegiatan berkelompok dan mampu 

memecahkan masalah bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Sementara itu, kelamahan 

dari media ini tidak terlalu berarti. Saat penerapan media幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] berlangsung, 

suasana kelas sempat menjadi gaduh untuk sementara waktu. Namun, setelah guru berhasil 

menetralisir suasana di kelas, mereka dapat mengikuti pelajaran kembali dengan serius. 

 

Tanggapan Siswa Kelas X Lintas Minat 1 SMA Negeri 1 Batu Terhadap Penerapan Media幸运轮子 

[xìngyùn lúnzi]  

Tanggapan siswa kelas X Lintas Minat 1 SMA Negeri 1 Batu terhadap penerapan media 

幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] sangat beragam. Pada temuan sementara  yang terdapat dalam bab 

sebelumnya, dinyatakan bahwa media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] merupakan media pembelajaran 
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yang seru, mudah dipahami, menyenangkan, dan menarik. Sebagaimana yang telah disampaikan 

pada bab I sub bab latar belakang, penerapan media ini bertujuan memberi motivasi kepada siswa 

kelas X Lintas Minat 1 yang sebagian besar kurang berminat untuk belajar bahasa Mandarin. Pada 

bagian tersebut, peneliti juga telah menjelaskan bahwa sebagian besar siswa kelas X Lintas Minat 1 

sebelumnya belum pernah mempelajari bahasa Mandarin, sehingga mereka merasa kesulitan dalam 

mempelajari kosakata bahasa Mandarin. Oleh karena itu, dengan penerapan media ini siswa kelas X 

Lintas Minat 1 menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Mandarin. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Fitri (2018) dalam penelitian sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa media The 

Wheel of Luck (roda keberuntungan) dilakukan dengan cara melibatkan seluruh siswa sehingga 

mampu membuat siswa lebih aktif, interaktif, dan dapat membuat pembelajaran lebih optimal serta 

menyenangkan. 

 Tanggapan lain dari siswa kelas X Lintas Minat 1 SMA Negeri 1 Batu terhadap 

penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] adalah media tersebut tidak membuat kegiatan 

pembelajaran menjadi membosankan. Mereka juga menyatakan bahwa media tersebut sangat 

efektif dan bermanfaat untuk membantu mereka dalam menyerap materi pelajaran, khususnya saat 

pembelajaran kosakata. Beberapa siswa juga menyatakan bahwa media tersebut sangat membantu 

mereka untuk menghafalkan Hanzi. 

 

Tanggapan Guru Bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu Terhadap Penerapan Media 幸运轮子 

[xìngyùn lúnzi 

Tanggapan guru bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu terhadap penerapan media幸运轮子 

[xìngyùn lúnzi] adalah media tersebut sudah efektif, menarik, serta sangat diperlukan dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Guru bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu juga 

menyatakan bahwa media tersebut dapat digunakan pada pembelajaran bahasa Mandarin 

selanjutnya, selama materi yang disajikan masih berkelanjutan dengan materi sebelumnya. 

Menurutnya, media幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] sangat bermanfaat untuk melatih motorik siswa dan 

dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam kegiatan berkelompok. Guru bahasa Mandarin 

menyarankan agar materi pembelajaran ke dalam media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dapat dimasukkan 

beberapa tema dari Kompetensi Dasar (KD) yang berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan agar media 

tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau beberapa kali pertemuan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] untuk pembelajaran kosakata bahasa Mandarin 

siswa kelas X Lintas Minat 1 SMA Negeri 1 Batu berjalan dengan baik dan lancar. Langkah-langkah 

pembelajaran kosakata juga telah terlaksana sesuai dengan uraian kegiatan yang tertulis di dalam 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama proses pembelajaran, peneliti membagi 

tahap pembelajaran menjadi tiga bagian, yaitu tahap awal, inti, dan akhir pembelajaran. Tahap awal 
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pembelajaran dimulai dengan memberi salam, bertanya kabar, mengecek kehadiran siswa, dan 

menjelaskan materi yang akan dipelajari. Pada tahap inti, media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] diterapkan 

untuk pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Guru membagi kelompok, menjelaskan kosakata 

dan gramatika, kemudian memberi penjelasan kepada siswa mengenai langkah-langkah 

menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. Setelah menerapkan media, guru selanjutnya 

memberi game, latihan soal, dan dialog untuk mengasah kemampuan siswa dalam menghafal 

kosakata yang telah dipelajari. Pada tahap akhir, siswa dipersilahkan untuk menyampaikan 

perasaannya setelah belajar menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. Siswa juga dibimbing 

oleh guru untuk menyimpulkan pokok-pokok materi yang telah dipelajari. 

Siswa aktif berdiskusi dengan teman sekelompok saat kegiatan kelompok dilaksanakan. 

Suasana kelas juga cukup kondusif dan dapat dikendalikan dengan baik. Siswa dapat melafalkan 

kosakata bahasa Mandarin dengan baik, mereka tampak senang saat pembelajaran kosakata 

bahasa Mandarin dengan menggunakan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi]. 

Terkait pembelajaran kosakata bahasa Mandarin dengan menggunakan media 幸运轮子 

[xìngyùn lúnzi], siswa menyatakan bahwa media tersebut seru, mudah dipahami, menyenangkan, 

dan menarik. Media ini dapat memberi motivasi kepada siswa kelas X Lintas Minat 1 yang sebagian 

besar kurang berminat untuk belajar bahasa Mandarin. Dengan penerapan media ini, siswa kelas X 

Lintas Minat 1 menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Mandarin. Siswa juga 

menyatakan bahwa media tersebut tidak membuat kegiatan pembelajaran menjadi membosankan. 

Media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] sangat efektif dan bermanfaat untuk membantu mereka dalam 

menyerap materi pelajaran, khususnya saat pembelajaran kosakata. Mereka menyatakan bahwa 

media tersebut juga sangat membantu mereka untuk menghafalkan Hanzi. 

Terkait penerapan media 幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] dalam pembelajaran kosakata, guru 

bahasa Mandarin SMA Negeri 1 Batu menyatakan bahwa media tersebut sudah efektif, menarik, 

serta sangat diperlukan dalam pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Media tersebut juga sangat 

bermanfaat untuk melatih motorik siswa dan dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam kegiatan 

berkelompok. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan saran terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan. Pertama kepada guru, guru disarankan dapat memberi lebih banyak 

latihan soal kepada siswa, khususnya latihan untuk penguasaan kosakata bahasa Mandarin. Selain 

itu, disarankan juga kepada guru agar menjadikan hasil penelitian mengenai penerapan media 

幸运轮子 [xìngyùn lúnzi] ini sebagai bahan referensi dan rujukan untuk pembelajaran bahasa 

Mandarin selanjutnya. Kedua kepada siswa, mereka disarankan untuk lebih giat dalam belajar 

bahasa Mandarin, khususnya dalam mempelajari kosakata. Kosakata merupakan hal dasar yang 

paling penting untuk dipelajari. Siswa juga disarankan untuk mempelajari kembali kosakata yang 

telah disampaikan oleh guru di sekolah. Ketiga kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk 
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menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan yang dapat memberikan informasi tambahan untuk 

penelitian selanjutnya dengan keterampilan yang berbeda, contohnya keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Mandarin. Dengan demikian, pembelajaran bahasa 

Mandarin dapat terlaksana dengan baik dan bervariasi. 
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