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BAB 1 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Mempelajari bahasa Mandarin sudah bukan lagi sesuatu yang sifatnya ekslusif 

dan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu saja. Bahasa Mandarin sudah 

menjadi Bahasa yang umum bahkan di sekolah-sekolah saja sudah menerapakan 

mata pelajaran Bahasa Mandarin seperti Bahasa Inggris yang sudah menjadi umum. 

Bagi masyarakat dalam mempelajari bahasa Mandarin bukan hal yang mudah, 

karena bahasa Mandarin memiliki ciri khas pelafalan dan intonasi nada dengan 

goresan tulisan [1]. Kesulitan dalam berbahasa Mandarin ini cenderung 

menimbulkan tingkat kebosanan siswa dalam mempelajarinya. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan membuat game 

pembelajaran bahasa Mandarin tingkat dasar melalui perpaduan audio, teks dan 

gambar sehingga menarik minat bagi masyarakat [2] 

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini terutama pada ponsel 

smartphone dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran menjadi lebih efektif . 

game merupakan hal yang sering dan banyak orang yang memaikannya.[3] 

Game edukasi sendiri merupakan salah satu jenis media yang digunakan 

dalam  memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan untuk 

merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan 

menarik. Pengertian ini tentusaja mengidentifikasikan bahwa aame edukasi 
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bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar dengan kegiatan yang 

menyenangkan dan lebih kreatif [4] 

Setelah dilakukan wawancara dari 8 narasumber yang berbeda umur didapatkan 

hasil bahwa kalangan orang tua kesulitan yang dialami ketika mempelajari bahasa 

mandarin adalah pengucapan, pelafalan, dan penulisannya. Dari dua narasumber 

yang masih kuliah salah satu narasumber berpendapat kesulitan dalam mempelajari 

bahasa mandarin adalah karena masyarakat Indonesia sudah terbisasa dengan huruf 

konfesional yang berlaku secara internasional seperti Bahasa Inggris yang sudah 

kita pelajari dari SD serta kesulitan dalam membaca kosakata Bahasa Mandarin, 

kemudian dari dua narasumber yang masih bersekolah SMA kesulitan yang dialami 

adalah pengucapan serta membaca, dan terakhir dua narasumber yang masih 

bersekolah SD mengatakan kesulitan mempelajari bahasa mandarin adalah 

Penulisan dan cara membacanya. Bagi sebagian orang memahami Bahasa 

Mandarin bukan sesuatu yang mudah karena struktur huruf yang begitu rumit dan 

berbeda dari biasanya namun jika kita dapat memanfaatkan teknologi maka dapat 

mempermudah sebagian orang untuk memahami kata – kata dasar dalam Bahasa 

Mandarin. Pemanfaataan Teknologi itu adalah dengan Game Pembelajaran Bahasa 

Mandarin Dasar yang dirancang untuk membantu sebagian orang untuk dapat 

memahami dasar Bahasa Mandarin. Game ini mempunyai fitur yaitu belajar 

membaca huruf dan angka mandarin, pengoperasian matematika dan 

mengucapkannya dengan menggunakan Smartphone Berbasis Android. Dengan 

permasalahan tersebut, maka topik ini diambil untuk membuat Tugas Akhir dengan 
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Judul “PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN DASAR 

MENGGUNAKAN GAME”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah, sehingga dapat disimpulkan rumusan 

malasah sebagi berikut:  

1. Apa saja yang menjadi Kesulitan masyarakat belajar Bahasa mandarin dalam 

pengucapan, dan pelafalan ? 

2. Bagaimana merancang game yang dapat membantu pembelajaran Bahasa 

Mandarin berdasar kesulitan pada rumusan masalah pertama? 

3. Apakah game bahasa mandarin Chinese Language Training dapat menyelesaikan 

kesulitan masyarakat dalam belajar Bahasa mandarin? 
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1.3 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Untuk membantu kesulitan masyarakat belajar Bahasa mandarin pada pelafalan 

dan pengucapan. 

2. Untuk membantu pembelajaran Bahasa Mandarin lewat game berdasar kesulitan 

pada rumusan masalah pertama  

3. Untuk menyelesaikan kesulitan dimasayrakat dalam belajar Bahasa mandarin  

 

  


