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Abstract: To learn a foreign language requires various supporting objects such as a dictionary. 

The dictionary is the most effective learning support stuff for getting to know new vocabulary or 

seeing some vocabulary that we don't know the meaning of and how to pronounce it correctly. In 

general, a dictionary is in the form of a very thick book and has various sizes. As technology 

advances, now the dictionary can be accessed via devices and there is no need to carry a printed 

dictionary that is quite thick in size. So that it causes the use of printed dictionaries to be replaced 

by the digital dictionary. With digital dictionaries, most people are more interested in learning 

languages, because of their easier, more interesting, and complete access. Nowadays there are 

a lot of dictionaries ranging from book form, electronic dictionary, desktop and web dictionary 

applications.  
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PENDAHULUAN  

Bahasa merupakan alat komunikasi paling efektif untuk menyampaikan sesuatu kepada 

orang lain.  Bahasa berperan sangat  penting  bagi kehidupan manusia karena bahasa berperan 

sebagai alat komunikasi antara individu satu dengan lainnya. Oleh karena itu banyak orang yang 

tertarik mempelajari lebih dari satu bahasa. Kemampuan berbahasa mengacu pada kemampuan 

penggunaan bahasa dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai 

kemampuan berbahasa, seseorang dapat berkomunikasi kepada oranglain dengan mudah. Tarigan 

(1993:2) mengatakan bahwa kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada pada 

kuantitas dan kualitas kosakata yang dimiliki seseorang. Selain itu keterampilan berbahasa atau 

language skills memiliki empat aspek yang harus dikuasai yaitu keterampilan menyimak (Listening), 

berbicara (Speaking), membaca (Reading), dan menulis (Writing). Masing-masing aspek berkaitan 

erat dengan proses berpikir yang mendasari. Salah satunya adalah berhubungan dengan 

penguasaan kosakata. 

Huruf dalam bahasa Mandarin tidak berupa abjad A sampai Z seperti yang terdapat dalam 

bahasa Indonesia, akan tetapi dalam bahasa Mandarin terdiri dari 汉字 hànzì dan 汉语拼音 hànyǔ 

pīnyīn. 汉字 hànzì merupakan aksara Tionghoa yang juga merupakan huruf tertua di dunia, 

sedangkan 汉语拼音 hànyǔ pīnyīn atau yang lebih dikenal dengan 拼音 pīnyīn adalah “fonetik yang 
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dipakai dalam bahasa mandarin dan telah dipakai sebagai standar pelafalan bahasa Mandarin 

secara internasional” (Semita, 2009:18). 

Untuk mempelajari bahasa asing kita memerlukan berbagai alat penunjang seperti kamus. 

Kamus merupakan alat penunjang pembelajaran yang paling efektif untuk mengenal kosakata baru 

ataupun untuk mengetahui beberapa kosakata yang tidak kita ketahui artinya serta cara pelafalan 

yang benar. Pada umumnya kamus berbentuk sebuah buku yang sangat tebal dan memiliki ukuran 

yang bervariasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, sekarang kamus sudah dapat di akses melalui 

gawai dan tidak perlu lagi kita membawa kamus cetak yang memiliki ukuran cukup tebal. Sehingga 

menyebabkan penggunaan kamus cetak tergeser oleh adanya kamus digital. Dengan adanya kamus 

digital sebagian besar orang menjadi lebih tertarik untu mempelajari bahasa asing, karena aksesnya 

yang semakin mudah, menarik, dan lengkap. 

Sekarang ini banyak sekali kamus yang beredar, mulai dari bentuk buku, kamus elektronik, 

aplikasi  kamus  berbentuk  desktop  dan  web,  masing-masing  kamus  memiliki  kelebihan  dan 

kekurangan. Kamus dalam bentuk buku memiliki kelebihan dalam hal jumlah kosakata dan memiliki 

kelemahan dalam pencarian arti kata yang memakan waktu lama (Saputra, Renanda Cahya, Teguh 

Sutanto,  dan  Tri  Sagirani.  2012).  Masih  banyak  sekali  mahasiswa  yang  kurang  mengetahui 

bagaimana cara penggunaan kamus dengan baik dan benar untuk memperkaya pengetahuan 

kosakata baru. Pemahaman bahasa asing dapat dengan mudah dipelajari menggunakan kamus 

cetak, namun kamus cetak masih memiliki banyak kekurangan seperti cepat pudar, mudah rusak jika 

tidak disimpan dengan baik. Sehingga seiring berjalannya waktu, saat ini kamus menjadi lebih 

beragam.  

Masalah Dan Wawasan Rencana Pemecahan Masalah  

Permasalahan yang sering terjadi pada pembelajar bahasa Mandarin pemula adalah 

kurangnya wawasan kosakata yang dimiliki. Jika ingin mencari maupun menambah wawasan 

kosakata tentunya pembelajar harus banyak membaca dan mencari maknanya di dalam kamus. 

Saat mencari kosakata baru di dalam buku kamus pastinya akan membutuhkan waktu yang lama 

untuk menemukannya, maka dari itu dibuatlah kamus digital untuk mempermudah  pembelajar 

pemula mempelajari bahasa Mandarin di era digital ini. Sehingga peneliti perlu mengetahui manfaat 

kamus digital trainchinesse dan juga faktor-faktor yang dapat menghambat penggunaan kamus 

digital trainchinesse bagi mahasiswa. 

Solusi 

Berdasarkan bahasan pada sub bab masalah, kami menggunakan permasalahan tersebut 

untuk mengetahui pengaruh kamus digital yang digunakan pada saat pembelajar pemula mencari 

kosakata baru yang dipelajarinya. Maka dari itu solusi yang dapat kami berikan adalah dengan 

menggunakan kamus digital trainchinesse. Kamus trainchinesse jarang sekali digunakan oleh 

pembelajar bahasa Mandarin, padahal dengan menggunakan kamus tersebut dapat mempermudah 

pembelajar dalam membedakan kata sifat, kata benda, dll. 
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Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui  manfaat  penggunaan  kamus  digital  

trainchinesse  oleh  mahasiswa  bahasa Mandarin UM angkatan 2019, dan (2) mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan kamus digital trainchinesse. Dengan adanya 

penelitian ini, peneliti diharap dapat mengetahui pengaruh penggunaan kamus digital terhadap 

pembelajaran Bahasa Mandarin serta siswa diharap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

baik secara menyimak, berbicara, membaca dan menulis maupun arti kosakata baru. 

 

METODE 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Dengan 

menggunakan instrumen angket yang diberikan kepada mahasiswa setelah melakukan penelitian. 

Data yang nantinya akan didapatkan dari penelitian ini merupakan hasil dari penelitian di kelas dan 

angket. Data-data tersebut mampu memenuhi butir-butir pernyataan yang tertera pada rumusan 

masalah penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Trainchinesse merupakan aplikasi kamus berbasis bahasa mandarin. Trainchinesse sendiri 

dapat di aksess tanpa terhubung ke jaringan internet. Dengan menggunakan aplikasi trainchinesse 

pembelajar  dapat  dengan  mudah  mencari  tahu  arti  suatu  kata.  Setiap  kata  yang  terdapat  di 

trainchinesse juga terdapat contoh kalimat dan cara menulis guratan kata tersebut. Aplikasi ini juga 

dapat  membantu  pengguna  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  membaca  kata  tersebut  jika 

pengguna belum mengetahui bagaimana cara membaca kata tersebut. Selain itu trainchinesse juga 

memiliki fitur input kamera untuk menemukan makna   汉字hànzi hanya dengan cara membidik 

gambar  lalu  akan  terscan  secara  otomatis  dan  pengguna  dapat  mengetahui  secara  otomatis 

汉字hànzi yang ingin pengguna ketahuinya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa mahasiswa 

yang menggunakan kamus digital trainchinesse lebih cepat tanggap dalam memahami maksud dari 

kosakata yang baru dipelajarinya. Dengan menggunakan kamus digital,  mahasiswa juga dapat 

mengetahui urutan penulisan 汉字 hànzì yang benar. Selain menambah wawasan terhadap 

penulisan 汉字 hànzì, kamus digital juga dilengkapi dengan output suara yang dapat mengasah 

kemampuan menyimak bahasa Mandarin. Dari 25 mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian, 

20 mahasiswa mengatakan bahwa dengan menggunakan kamus digital trainchinesse mereka dapat 

dengan mudah mempelajari kosakata baru yang mereka dapat. 

Namun karena kamus digital trainchinesse ini hanya bekerjasama dengan kamus Mandarin- 

Inggris sehingga trainchinesse hanya menyediakan penerjemahan dari bahasa Mandarin ke dalam 

bahasa Inggris, sehingga untuk pengguna bahasa selain bahasa Inggris, harus mencari aplikasi 

penerjemah lain untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa yang diperlukanya. Sehingga 

5 dari 25 mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian mendapat beberapa kesulitan, beberapa 

diantaranya karena arti yang terdapat pada kamus digital adalah arti dalam bahasa Inggris sehingga 
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mahasiswa kesulitan untuk mengerti apa arti kata tersebut dalam bahasa indonesia, dirasa kurang 

efektif karena mahasiswa harus mencari tahu apa arti kata tersebut kedalam bahasa Indonesia. 

Selain itu beberapa mahasiswa lainnya mengeluhkan penggunaan kamus digital tidak efektif karena 

gawai yang mahasiswa miliki sudah jadul sehingga membuat penggunaan kamus digital terhambat 

seperti aplikasi tersebut dapat dengan mudah menutup sendiri dan sangat lambat digunakan karena 

gawai yang mereka gunakan tidak memiliki banyak ruang penyimpanan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, banyaknya kamus yang 

beredar saat ini dapat membantu para pembelajar bahasa Mandarin. Para pembelajar berharap 

bahwa mereka bisa mempelajari bahasa Mandarin dengan mudah dan cepat, oleh karena itu para 

pembelajar membutuhkan sebuah kamus untuk belajar. Saat ini terdapat  berbagai jenis kamus 

bahasa Mandarin yang beredar, namun seiring dengan penggunaan gawai kamus digital lebih 

diminati. Pembelajar yang mempelajari bahasa Mandarin mengatakan lebih  terbantu  dengan 

adanya kamus digital yang beragam dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kamus digital 

dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang dapat membantu penguasaan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Sehingga dapat membantu pembelajaran berbahasa Mandarin dengan baik 

dan benar. 

Kamus digital tidak hanya memiliki manfaat dalam penggunaannya, namun juga memiliki 

faktor negatif. Karena kamus digital sangat membutuhkan gawai saat  pengunaannya, sehingga 

memerlukan daya tahan baterai pada gawai, jika daya baterai habis pengguna pun tidak dapat 

menggunakan kamus digital dengan baik. Kamus digital juga jarang yang mengartikan dengan 

bahasa Indonesia, kebanyakan menggunakan bahasa Inggris dalam, untuk pembelajar yang kurang 

menguasai bahasa Inggris akan mengalami kesusahan saat mencari arti kata dan mempelajarinya. 

Berdasarkan informasi yang telah disajikan pada bagian bahasan, Penulis menyadari bahwa 

informasi yang disajikan pada makalah diatas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. 

Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan.   Maka   dari   itu   penulis   mengharapkan   kritik   dan   saran   mengenai 

pembahasan makalah dalam kesimpulan di atas. 
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