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Abstract: This research and development aims to make a product of Xueci media based on 

android for Mandarin vocabulary learning of tenth grade students public senior high school 6 

Malang. The method used is research and development (R&D) with the development model 

ASSURE. The data were collected using questionnaire sheet and then analyzed using the 

percentage descriptive technique. The average from product validtion and testing is 91.4%. 

Thus, it can be concluded that the Xueci media is very good and worthy to used as a vocabulary 

learning media for 10th grader. 
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PENDAHULUAN 

Pada saat melakukan KPL (Kajian Praktik Lapangan) pada bulan Januari 2019 di SMA 

Negeri 6 Malang, pengembang mengamati proses pembelajaran bahasa Mandarin di dalam kelas. 

Selain mengamati kegiatan pembelajaran, pengembang juga melakukan wawancara secara tidak 

terstuktur. Dari kedua kegiatan tersebut diketahui bahwa dalam belajar bahasa Mandarin, salah satu 

kesulitan siswa terletak pada penguasaan kosakata. Hal ini karena siswa baru pertama kali belajar 

bahasa Mandarin, mereka terbiasa menulis dan membaca menggunakan pinyin, sementara media 

yang digunakan oleh guru saat mengajar di sekolah juga terbatas. Faktor lain yang menjadi kendala 

adalah siswa harus memperhatikan pengucapan setiap kata dalam bahasa Mandarin yang berbeda-

beda. 

Berdasarkan kesulitan yang dialami oleh siswa di atas dapat dipahami bahwa dalam 

pembelajaran bahasa kosakata memiliki peran yang sangat penting. Seseorang perlu menguasai 

kosakata supaya dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut,(Tarigan, 2011) mengungkapkan bahwa kualitas dan kuantitas kosakata yang dimiliki 

seseorang dapat menentukan kualitas keterampilan berbahasanya. Oleh karena itu, penguasaan 

kosakata penting dipelajari untuk mengetahui kualitas berbahasa, baik itu bahasa secara lisan 

maupun tulis.  

Pada saat pembelajaran bahasa Mandarin di SMA, siswa diharapkan dapat menguasai 150 

kata atau setara dengan kemampuan bahasa Mandarin Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) level 1. HSK 

merupakan ujian standar internasional untuk mengetahui kemampuan berbahasa Mandarin dari 

mailto:lilies.afifah.fs@um.ac.id(2)


 
 

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

 
 

PROCEEDINGS 

penutur asing yang dipelopori oleh HSK Center of Beijing Languange and Cultural University dan 

dikelola oleh lembaga 汉办 [Hàn bàn] di China (Istiqoma, 2013). Tes HSK di negara selain China 

diperbolehkan jika lembaga tersebut telah mendapatkan lisensi dari 汉办 [Hàn bàn]. 

Seiring dengan perkembangan iptek yang begitu pesat, pengembang ingin mengembangkan 

media pembelajaran berbasis android untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran kosakata. 

Media berbasis android dipilih atas pertimbangan bahwa pada saat ini siswa tidak dapat dijauhkan 

dari smartphone. Selain itu, segala sesuatu juga dapat dilakukan dan diakses dengan mudah melalui 

smartphone. Dengan adanya media smartphone diharapkan siswa menjadi tertarik, sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sesuai dengan teori (Prastyo, 2011) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran menyenangkan merupakan suatu situasi dan kondisi dalam proses 

pembelajaran yang dapat menghadirkan siswa secara sukarela melaksanakan tindak belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk membantu siswa dalam penguasaan pembelajaran 

kosakata, pengembang mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis android yang 

dikembangkan menggunakan software Adobe Ilustrator CC dan Adobe Animate CC dengan nama 

Xueci. Xueci adalah singkatan dari [xuéxí cíhuì] yang dalam bahasa Indonesia berarti belajar 

kosakata. Media pembelajaran Xueci dikembangkan untuk pembelajaran kosakata yang disajikan 

dalam bentuk gambar, tulisan Hanzi, tulisan pinyin, pelafalan dalam bentuk audio, dan disertai 

latihan soal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Media pembelajaran Xueci memuat materi 

sesuai dengan kurikulum bahasa Mandarin tahun 2013 revisi 2016 untuk kelas X semester satu KD 

3.4 tentang mendeskripsikan sebutan benda, hewan, dan bangunan publik yang ada di sekitar 

siswa. KD 3.4 dipilih atas dasar pertimbangan waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan 

di SMA Negeri 6 Malang. Kosakata yang disajikan berjumlah 45 kata, yang mencakup 15 nama 

benda, 15 nama binatang, dan 15 nama bangunan publik yang ada di lingkungan sekitar. Kosakata 

tersebut diambil dari daftar kosakata dalam Youth Chinese Test (YCT) level 1 sampai level 4 dan  

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) level 1 dengan pertimbangan bahwa pembelajaran di SMA menuntut 

siswa dapat lulus tes kemampuan berbahasa Mandarin minimal setara dengan Hanyu Shuiping 

Kaoshi (HSK) level 1. 

Pada bagian menu utama terdapat 6 fitur menu, yaitu petunjuk penggunaan, kompetensi 

dasar, indikator, materi, latihan soal, dan profil pengembang. Pada fitur petunjuk penggunaan 

disajikan penjelasan tentang penggunaan media Xueci. Kompetensi dasar berisi uraian KD Bahasa 

Mandarin kelas X semester satu, yaitu KD 3.4 mengenai sebutan benda, binatang dan bangunan 

publik yang ada di lingkungan sekitar. Indikator berisi tentang ketercapaian materi yang diharapkan 

oleh guru terhadap keberhasilan siswa. Materi berisi kosakata yang akan diajarkan dengan memuat 

gambar, tulisan Hanzi, tulisan pinyin, arti dalam bahasa Indonesia, dan contoh pengucapan yang 

benar dalam bentuk audio. Latihan soal berisi kumpulan pertanyaan dalam bentuk kalimat rumpang 

dan jawaban singkat sesuai dengan kosakata yang telah dipelajari. Profil pengembang berisi tentang 

identitas pengembang media Xueci. Pada bagian kiri atas media terdapat tombol “backsound” untuk 

mengatur latar suara, dan tombol “exit” pada bagian kanan atas untuk keluar dari aplikasi.  
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Gambar 1. Tampilan Menu Utama Media Xueci 

Media Xueci yang dikembang oleh pengembang bertujuan sebagai alat penunjang 

pembelajaran bahasa Mandarin, khususnya pembelajaran kosakata yang tidak hanya dapat 

digunakan guru sebagai media saat menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi juga dapat 

digunakan oleh siswa secara mandiri di luar kelas. Pengembang berharap media Xueci dapat 

mempermudah siswa dalam belajar kosakata bahasa Mandarin terutama mengenai nama hewan, 

benda, dan bangunan publik. 

 

METODE 

Pengembangan media pembelajaran Xueci menggunakan model pengembangan ASSURE. 

Model ini dikembangkan oleh Sharon Smaldino, James Russell, Robert Heinich, dan Michael 

Molenda (Yaumi, 2018). Model pengembangan ASSURE memiliki enam komponen yang saling 

berkaitan, yaitu analyze learner (analisis siswa), state objectives (menetapkan tujuan), select 

methods, media, and materials (memilih metode, media, dan bahan), utilize media and aterials 

(memanfaatkan bahan ajar), require learner participation (partisipasi siswa), dan evaluate and revise 

(evaluasi dan revisi).  

Media Xueci yang telah dibuat, selanjutnya divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. 

Sebelum melakukan tahap uji coba produk, pengembang melakukan revisi sesuai saran yang 

diberikan olah para ahli. Setelah media direvisi oleh pengembang, media Xueci diujicobakan secara 

online kepada subjek ujicoba, yakni siswa kelas X lintas minat mayor SMA Negeri 6 Malang yang 

berjumlah 33 orang. Tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan media Xueci adalah 

melakukan revisi produk berdasarkan hasil angket respons siswa dalam google form. Instrumen 

yang digunakan pengembang untuk mengumpulkan data adalah lembar angket untuk ahli materi dan 

ahli media, serta lembar angket respons siswa. Lembar angket adalah instrumen penelitian yang 

diberikan kepada responden berupa daftar pernyataan atau pernyataan untuk diisi atau dijawab 

sesuai dengan petunjuk pengisian (Sriyanti, 2019). Data yang diperoleh dalam penelitian dan 
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pengembangan ini kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif persentase. Penilaian yang 

diperoleh dari ahli materi, ahli media, dan siswa dihitung dengan menggunakan skala Likert. Hasil 

penghitungan data tersebut kemudian digolongkan dalam kategori satuan persentase yang 

dirumuskan oleh (Hermawan, 2019). Kategori satuan persentasenya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 1. Kategori Satuan Presentasi oleh Hermawan 

Kategori Satuan Presentasi Keterangan 

0%   -  46% Kurang Sekali 

47%  -  60% Kurang 

61%  -  73% Cukup 

74%  -  85% Baik 

86%  -  100% Baik Sekali 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran Xueci berbasis android telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, 

serta telah diujicobakan kepada 33 orang siswa. Berdasarkan data hasil angket ahli materi, dari 

sebelas pernyataan yang diberikan, sembilan diantaranya dinilai sangat setuju dengan persentase 

100% dan tergolong dalam kategori baik sekali. Kesembilan pernyataan tersebut meliputi tema 

dengan KD 3.4 bahasa Mandarin kelas X yang dipilih telah sesuai; petunjuk materi yang disajikan 

dalam media jelas; materi kosakata sesuai dengan kosakata dalam YTC 1-4 dan HSK 1; gambar 

dengan materi yang disajikan sesuai; tulisan Hanzi, pinyin, dan audio dalam media dapat 

memudahkan siswa pada saat menggunakan media; perintah latihan soal yang diberikan jelas; 

kosakata pada latihan soal sesuai dengan kosakata dalam YCT 1-4 dan HSK 1; bentuk latihan soal 

yang disajikan bervariasi; dan media Xueci dapat digunakan oleh siswa secara mandiri.  

Ahli materi memberikan penilaian setuju pada pernyataan bahwa pelafalan dalam audio jelas 

dan benar. Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh persentase 75% dengan kategori baik. 

Meskipun demikian, ahli materi memberikan keterangan bahwa terdapat satu kata yang kurang jelas 

pelafalannya, yaitu kata 商店 [shāngdiàn]. Pelafalan huruf “s” pada kata tersebut seperti terpotong 

dan hilang sehingga harus dilakukan revisi pada bagian tersebut. Berdasarkan persentase yang 

diperoleh di atas, maka pernyataan ini tergolong dalam kategori baik. Selain itu, ahli materi juga 

memberikan penilaian kurang setuju pada pernyataan bahwa materi latihan soal disusun dari tingkat 

yang mudah ke tingkat yang sulit. Ahli materi memberikan keterangan tambahan bahwa tingkat 

kesulitan latihan tidak terlihat pada menu latihan soal. Oleh karena itu, ahli materi memberikan saran 

supaya latihan soal disusun dan dimulai dari satu Hanzi dan diakhiri dengan tiga Hanzi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kategori ini termasuk dalam kategori kurang(50%).  
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Dari penilaian yang diberikan oleh ahli materi tersebut, keseluruhan nilai berjumlah 41 

dengan rata-rata persentase 93,1%. Dengan demikian, media Xueci tergolong dalam kategori baik 

sekali. 

Berdasarkan hasil angket validasi yang telah diisi, ahli media mengungkapkan bahwa 

tampilan media secara keseluruhan dinilai menarik, desain dan gambar background telah sesuai, 

pemilihan dan kombinasi warna menarik, serta audio yang disajikan terdengar dengan jelas. Ahli 

media juga sangat menyetujui bahwa petunjuk penggunaan media yang disajikan jelas dan mudah 

dipahami sehingga siswa dapat dengan mudah mengakses dan mengoperasikan media secara 

mandiri di mana saja dan kapan saja. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media 

Xueci tergolong dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%. Selanjutnya ahli media 

menilai bahwa jenis huruf yang dipilih telah sesuai, namun ukuran huruf dikatakan terlalu kecil 

sehingga perlu dilakukan revisi. Persentase penilaian pada pernyataan ini adalah 75% dan tergolong 

dalam kategori baik. Dari penilaian yang telah diberikan oleh ahli media, total nilai yang diperoleh 

adalah sebesar 39. Penilaian ini termasuk dalam kategori baik sekali dengan persentase 97,5%. 

Dari hasil uji coba produk yang dilakukan oleh siswa kelas X lintas minat mayor SMA Negeri 

6 Malang sebagai pengguna akhir media, diperoleh nilai 1105 dari 1320. Persentase nilai tersebut 

adalah 83,7% dengan kategori baik untuk sepuluh pernyataan yang diajukan dalam lembar angket 

respons siswa. Berikut ini adalah urutan kategori penilaian sesuai persentase yang diperoleh. 

Penilaian dengan kategori baik sekali adalah pernyataan nomor delapan yang menyebutkan 

bahwa media Xueci dapat membantu dan menambah pemahaman siswa akan materi yang disajikan. 

Persentase dari pernyataan ini adalah 90,1%.  

Sembilan pernyataan lainnya dinilai baik oleh siswa. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah 

pernyataan mengenai media Xueci dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri(85,6%); 

media Xueci mudah dioperasikan(84,8%); media Xueci mampu menambah motivasi belajar 

siswa(84,8%), pemilihan jenis dan ukuran huruf terbaca dengan jelas(84%); materi yang disajikan 

jelas(83,3%); petunjuk latihan soal mudah dipahami(83,3%); desain dan gambar background 

menarik(82,5%), petunjuk penggunaan media Xueci mudah dipahami(82,5%); dan pelafalan audio 

yang terdapat di dalam materi jelas(75,7%). 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa penilaian dengan persentase tertinggi adalah 90,1%. 

Disebutkan bahwa media Xueci dapat membantu dan menambah pemahaman siswa akan materi 

yang disajikan. Secara tidak langsung media Xueci merupakan sebuah perantara komunikasi antara 

guru dan siswa agar materi dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan pendapat (Mahnun, 2012)mengenai salah satu fungsi media bahwa media 

pembelajaran merupakan perantara komunikasi antara guru dan siswa. Sebaliknya, persentase 

terrendah (75,7%) yaitu pernyataan mengenai kejelasan pelafalan audio materi kosakata. Hal ini 

sejalan dengan pendapat dari ahli materi yang menyarankan supaya pengembang melakukan revisi 

terhadap kejelasan pelafalan audio. Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui persentase validasi 

media oleh ahli materi adalah 93,1% dan oleh ahli media adalah 97,5%, serta hasil uji coba produk 
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kepada siswa diperoleh persentase 83,7%. Rata-rata persentase dari keseluruhan data tersebut 

adalah 91,4% yang tergolong dalam kategori baik sekali. Oleh karena ini, dapat disimpulkan bahwa 

media Xueci ini baik sekali dan layak digunakan untuk pembelajaran kosakata bahasa Mandarin 

kelas X semester 2 pada KD 3.4.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran 

Xueci dalam bentuk aplikasi android yang dikembangkan menggunakan software Adobe Ilustrator 

CC dan Adobe Animate CC. Media ini merupakan media pembelajaran kosakata bahasa Mandarin 

untuk siswa kelas X pada KD 3.4, yang memuat 15 kata nama benda, 15 kata nama binatang, dan 

15 kata nama bangunan publik yang ada di lingkungan sekitar. Kosakata tersebut diambil dari daftar 

kosakata dalam YCT level 1 sampai level 4 dan  HSK level 1. Media Xueci telah divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media, serta telah diujicobakan kepada 33 siswa Lintas Minat bahasa Mandarin kelas 

X SMA Negeri 6 Malang. Hasil yang diperoleh setelah validasi adalah media Xueci layak sebagai 

media pembelajaran kosakata bahasa Mandarin KD 3.4. Sebelum melalukan uji coba produk, 

pengembang telah merevisi media sesuai saran yang diberikan oleh ahli materi dan ahli media. 

Pengembang juga telah melakukan revisi berdasarkan saran yang diberikan oleh siswa setelah 

media diujicobakan. 

Media Xueci adalah media pembelajaran kosakata bahasa Mandarin yang tidak hanya 

memuat kosakata dalam tulisan Hanzi dan tulisan pinyin, tetapi juga dilengkapi dengan gambar 

untuk menarik minat siswa dalam belajar. Selain itu, terdapat pula audio cara pelafalan dan arti 

dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan siswa memahami materi, serta terdapat menu latihan 

soal untuk melatih pemahaman siswa mengenai materi kosakata yang telah dipelajari. Pada Media 

Xueci terdapat fitur menu petunjuk penggunaan sehingga dapat memudahkan siswa untuk 

mengoperasikan media secara mandiri. Siswa juga dapat menggunakan media ini di mana saja dan 

kapan saja tanpa memerlukan jaringan internet. Di samping kelebihan-kelebihan yang telah 

dijelaskan, media Xueci juga masih memiliki kekurangan. Kekurangan dari media Xueci adalah 

materi yang disajikan hanya memuat KD 3.4 dan materi kosakata terbatas pada kosakata YCT level 

1 sampai level 4 dan HSK level 1. Selain itu, media ini hanya dapat diunduh dan dioperasikan 

melalui smartphone android serta masih terjadi error ketika menjalankan menu latihan soal. Error 

yang dimaksud di sini adalah jika jawaban yang diberikan oleh pengguna tidak sesuai dengan 

formula coding yang ada di dalam media. Sebagai contoh, ketika pengguna media Xueci menulis 

jawaban “benar” pada latihan soal tetapi tidak sengaja menambahkan spasi, maka media akan 

mendeteksi jawaban yang diberikan “salah” meskipun sebetulnya jawabannya “benar”. 

 Saran pemanfaat media Xueci untuk pengguna adalah media ini dapat digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam belajar kosakata bahasa Mandarin khususnya pada KD 3.4 kelas X. 

Sebelum menggunakan media ini, pengguna diharapkan membaca petunjuk penggunaan terlebih 

dahulu untuk memudahkan dalam mengoperasikan media. Media Xueci tidak hanya dapat 
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digunakan guru sebagai media saat menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi juga dapat 

digunakan oleh siswa secara mandiri di luar kelas. Selain itu, media ini juga dapat digunakan oleh 

orang-orang yang sedang atau ingin belajar kosakata bahasa Mandarin sebatas kosakata nama 

benda, nama hewan, dan nama tempat atau bangunan publik. 

Media Xueci masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, sehingga diharapkan 

pengembang selanjutnya dapat lebih baik dalam mengembangkan produk. Pengembang selanjutnya 

disarankan dapat menambah materi kosakata dengan KD yang berbeda dan menambah latihan 

soal. Di samping itu, pengembang juga dapat menambahkan animasi dan gambar yang sesuai untuk 

lebih menarik minat siswa dalam belajar. Masih terdapat error pada menu latihan soal jika jawaban 

yang diberikan tidak sesuai dengan formula coding. Oleh karena itu, diharapkan pengembang  

selanjutnya dapat membuat produk lebih baik lagi tanpa terjadi error semacam itu. Selain itu, 

pengembang berharap media Xueci nantinya tidak hanya dapat dioperasikan dengan smartphone 

bersistem android saja, tetapi juga sistem yang lain seperti IOS. 
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