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LAMPIRAN 

 

 

      HASIL WAWANCARA PRE RESEARCH 

Dua Orang Tua yang sudah menikah 

Nama Narasumber : Lilis 

1. Kesulitan yang dialami ketika mempelajari Bahasa Mandarin adalah 

pengucapan dan pelafalannya 

2. Kata yang sering digunakan jika ke Negara yang menggunakan Bahasa 

Mandarin seperti “terimakasih”, “apa kabar”, “selamat pagi”, “selamat siang”, 

dan “selamat malam”. 

Nama Narasumber : Catur 

1. Kesulitan yang dialami ketika mempelajari Bahasa Mandarin adalah 

membacanya serta pengucapannya  

2.  Kata yang sering digunakan jika ke Negara yang menggunakan Bahasa 

Mandarin seperti “Halo”, “terimakasih”, “Selamat Pagi”, “Selamat Siang” dan 

“Selamat malam” 

 

Dua Orang Dewasa Belum Menikah 

Nama Narasumber : Aji 

1. Kesulitan yang dialami menurut dia adalah karena masyarakat Indonesia 

sudah terbisasa dengan huruf konfesional yang berlaku secara Internasional 

(Bahasa Inggris) 

2. Kata yang sering digunakan jika ke Negara yang menggunakan Bahasa 

Mandarin seperti “Siapa nama anda?”, “Dimana arah ke Toilet?”, “Dimana 

Lokasi saya saat ini?”, “Selamat Pagi”, “Selamat Siang” dan “Selamat malam” 

Nama Narasumber : Valentino 

1. Kesulian yang dialami adalah pengucapan Bahasa Mandarin dan membacanya 

2. Kata yang sering digunakan jika ke Negara yang menggunakan Bahasa 

Mandarin seperti “Halo”, “Terimakasih”, “Saya ingin membeli ini”, dan “Tolong 

Bantu saya”. 

Dua Orang SMA 

Nama Narasumber : Garry Adji 
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1. Kesulitan yang dialami adalah membaca dan pengucapan 

2. Kata yang sering diucapkan adalah hai, apakabar, terimakasih 

 

 Nama Narasumber Galih 

1. Kesulitan yang dialami adalah membaca dan pengucapan 

2. Kata yang sering diucapkan adalah hai, apakabar, terimakasih 

 

 Dua siswa SD 

 Nama narasumber : Jovi 

1. Kesulitan yang dialami adalah penulisan dan cara membaca 

2. Kata kata dasar seperti hai, apa kabar, dan terimaksaih 

 Nama narasumber : Steven 

1. Kesulitan yang dialami adalah penulisan dan cara membaca 

2. Kata kata dasar seperti hai, selamat pagi, selamat malam, dan terimaksaih 

 

SOAL WAWANCARA 

1. Apakah kamu pernah memainkan game ini sebelumnya? 

2. Apakah kamu menyukai game bahasa Mandarin ini? 

3. Apakah kamu merasa ada yang kurang dengan game ini? 

4. Apakah kamu merasa kesulitan saat memainkan game ini? 

5. Apakah game ini membantu kamu dalam proses belajar? 

6. Apakah ada saran untuk game ini kedepannya? 

7. Apakah kamu lebih memahami bahasa mandarin setelah bermain game tersebut ? 

8. Apa kelebihan game ini? 

9. Bagaimana jika metode belajar lewat buku diganti lewat aplikasi game ini? 

10. Apakah lebih menyenangkan jika belajar bahasa mandarin melalui aplikasi game 

? 

11. Apakah dg memainkan game ini, pengetahuan dan kemamampuan bhs mandarin 

dapat meningkat?  
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12. Apakah dengan bermain game ini,kecerdasan/pengetahuan orang akan 

bertambah? 

13. Apakah bermain game ini mengganggu aktifitas mu? 

 

 

 

 

Berikut Hasil wawancara  

Info Narasumber 

Nama : Paskaris Aji 

Umur : 22 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status : Mahasiswa 

1. Belum pernah, karena game ini dibuat secara khusus sebagai media 

pembelajaran, khusunya pembelajaran dibidang Bahasa mandarin. 

2. Menyukai sekali, karena berbeda dengan game lainnya yang digunakan 

hanya sekedar untuk media hiburan, sehingga ada nilai lebih terhadap 

game ini yang bermuatan nilai Pendidikan.  Ya mungkin game ini 

nantinya dapat dimassalkan untuk sekolah – sekolah yang mengampu 

mata pelajaran Bahasa mandarin. 

3. Sebenarnya apabila diukur untuk pembelajaran dasar sudah cukup, tapi 

mungkin masih kurang kompleks saja. Karena konten yang ada pada 

game ini sengaja dibatasi oleh pengembangnya. Harapannya game ini 

dikembangkan lebih luas lagi ya. Tapi untuk saat ini, gamenya sudah 

keren banget dan cukup untuk pembelajaran, apalagi untuk orang awam 

yang baru belajar. 
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4. Tidak kesulitan, karena di game ini memang ditonjolkan Bahasa 

mandarinnya, tapi pengguna masih dipandu menggunakan Bahasa 

Indonesia supaya mudah dalam mengoperasikan game ini. 

5. Sangat membantu sekali, apalagi saya orang yang awam terhadap 

Bahasa mandarin, tentu dengan adanya game ini dapat membantu orang 

awam lainnya dalam mempelajari Bahasa mandarin. 

6. Saran saya sih simple ya. Cuma perlu dikembangkan lebih dalam saja, 

kaya nama hewan dan buah diperbanyak. Tapi kalo game kan pasti 

didevelop dengan versi-versi yang baru. Jadi ya itu saja sih  

7. Cukup memahami, karena awalnya saya ngga tahu banget Bahasa 

mandarin sampai cara penyebutannya. Yan ini jadi ilmu baru buat saya 

8. Game ini sangat sedikit pesaingnya, dan bisa jadi terobosan baru di 

industry mobile gaming. Karena jarang banget game yang sekaligus 

bisa jadi media pembelajaran. Apalagi kan Bahasa mandarin kadang-

kadang  kita perlu tahu, soalnya banyak juga orang yang ras nya etnis 

tionghoa, jadi kita bisa belajar menghargai dengan cara mempelajari 

Bahasa nenek moyang mereka. 

9. Wah ya bagus itu kalo game ini bisa jadi media pembelajaran interaktif, 

kan sekarang sudah jamannya gadget, jadi orang sudah pasti bisa banget 

pakainya. Tapi seenggaknya jangan ninggalin buku, karena buku ilmu 

yang pertama dan utama. Tapi kalo Cuma sekedar jadi media 

pembelajaran ya saya setuju banget. 

10. Tentu saja menyenangkan, karena disini konsepnya belajar sambal 

bermain, ibaratnya kaya anak kecil yang barub belajar. Kalo belajar hal 

baru tapi dengan konsepn belajar sambal bermain kan asik banget. 

11. Ya mungkin meningkat tapi engga signifikan kalua masih awal – awal 

gini. Ya mungkin perlu belajar dari game ini lebih lama biar bisa 

mengerti dasar dari Bahasa mandarin. 

12. Sama kayak statement saya sebelumnya. Orang dengan belajar terus – 

menerus secara rutin kan nanti akan memahami sendiri dengan lancar. 
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13. Kalau dibilang mengganggu ya engga salah tapi juga sepenuhnya benar. 

Ya simpelnya orang perlu membatasi diri kalo bermain sebuah game, 

intinya sih kembali ke oranghnya sendiri-sendiri ya. Gitu sih ndre. 

 

Info Narasumber 

Nama : Valentino 

Umur : 22 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Mahasiswa 

1. Belum pernah karena jarang seklai saya menumkan game edukasi yang 

seperti ini 

2. Menyukai karena selain bisa bermain tetapi juga bisa menambah 

pengetahuan tentang Bahasa mandarin 

3. Dari segi tampilan sudah cukup, kelengkapan menu juga sudah cukup 

4. Jika pertama memainkan mengalami kesulitan sedikit sih tetepai jika 

sudah main ke dual kali sudah bisa lah buat memahami game ini 

5. Sangat membantu karena saya juga awam dalam bahassa mandarin 

dengan game ini setidaknya saya bisa Bahasa mandarin secara dasar 

6. Saran saya dibuat lebih variasi lagi atau seperti nama hewan ditambhkan 

lagi macamnya tetapi juga ini untuk dasar sudah cukup 

7. Ya pasti dari saya yang tau Cuma sedikit setidaknya saya bisa 

mengucapkan dan menghafalkan angka dan kata” sehari-hari 

8. Kelebihan game ini sih simple sih tidak terlalu susah untuk dimainkan 

dan jika salah maka akan keluar pembenaran supaya kita juga tahu 

salahnya dimana 

9. Dengan era sekarang yang sudah digital semua saya setuju sih karena 

rata-rata masyarakat sudah memounyai gandget 
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10. Ya sangat menyenagkan karena main game dan bisa menambah 

pengetahuan sih 

11. Manfaatnya sebelumya pengetahuan saya tentang bahsa mandarin 

sangta sedikt bisa dikatakan sangat minim tetapi dengan gam eini saya 

setidaknya sudah bisa dasar-dsar bahsa mandarin 

12. Ya pasti bertambah karena saya bisa tahu angka angka kata: sehari hari 

13. Kalua menggangu tidak sih karena bermain dan membah pengetahuan 

 

Info Narasumber 

Nama : Lilis 

Umur : 38 tahun 

Jenis Kelamin : perempuan 

Status : Orang Dewasa 

 

1. Belum pernah 

2. Cukup tertarik dengan game ini 

3. Untuk tampilan sound bisa dipercantik lagi gambarnya 

4. Sempat mengalami kesulitan karena sebelumnya bahasa manndarin 

saya kurang 

5. Sangat membantu dan sangat mendukung karena bisa digunakan 

kedepannya untuk semua orang  

6. Nama nama buah dibuat lebih banyak agar masayrakat bisa lebih luas 

untuk mengetahuinya 

7. Sangat memahami dari nama buah saya jadi tahu dan matematika 

8. Kita jadi tahu untuk Bahasa mandarin buah dan angka operasi mat  

9. Sangat menarik si era digital jadi lebih praktis 
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10. Menurut saya lebih menyenangkan selain tau nama buah dan tahu liat 

gambarnya 

11. Kita jadi tahu dari Bahasa mandarin buah dan juga hewan 

12. Ya sangat bertambah 

13. Tidak malah kita waktu istirahat dapat memanfaatkan game ini uhtuk 

membah pengetahuan Bahasa mandarin 

 

Info Narasumber 

Nama : Catur 

Umur : 40 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Orang Dewasa 

1. Kalua saya pribadi belum pernah  

2. Mungin menurut saya untuk beberapa saudara atau mungkin sepepu 

saya bisa karena ada sepupu yang diusekolahnya ada mata pelajaran 

Bahasa mandarin juga 

3. Sekedar masukan latar belakang bisa digantri selain warna merah  

4. Tentu saja tidak karena ini sangat mudah pada matematikannya karena 

ada pilihan gandannya 

5. Tentu saja menambah pengetahuan 

6. Mungkin saran saya game ini bisa di aplikasikan ke daerah-daerah  

terpencil seperti di purwodadi itu masih banyak sekolah yang 

membutuhkan pelajaran edukasi seperti aplikasi ini ini baik  

7.  Ya lebih memahami karena menambah pengetahuan saya dalam 

berbahsa mandarin 

8. Game ini sangat mudah dipakai yang penting tidak ribet kalau saya lihat  
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9. Kalua saya setuju  tetapi tidak setuju sepenuhnya karena buku itu juga 

penting buku itu melatih kita untuk lebih tekun dalam mempelajari 

suatu hal  

10. Menyenangkan karena bahasanya terlalususah karena bapak blm pernah 

mempelajari bahsa mandarin dengan game ini sangat membantu saya 

11. Bisa dan mudah untuk dipoahami  

12. Sdangat membantu tetapi juga tidak bisa cepat karena butuh waktui 

untuk memahami bahsa mandarin  

13. Tidak karena saya merasa game ini tidak seperti rokok yang membuat 

saya kecanduan hahaha 

 

Info Narasumber 

Nama : Garry Adjie 

Umur : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status : pelajar SMA 

1. Belom pernah barusan tadi berman game 

2. Dari pertama kali bermain game cukup senang karena di sma juga 

belajar Bahasa mandarin 

3. Dari tampilan mungkin bisa di  buat lebih smooth lagi  

4. Karena saya sebelumnnya juag belajar bahsaa mandarin Tidak terlalu 

banyak mengalami kesulitan di game ini karena membuat saya lebih 

mendalalmi Bahasa mandarin dari game ini 

5. Iya pasti karena saya juga belajar Bahasa manadarin jadi untuk 

menguasai Bahasa mandarin dari game ini membuat saya lebih banyak 

wawasan lagi buat bahasa mandarin yang belum saya tau pokoknya 

menguntungkan game ini 
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6.  Saran mungkin game nya lebih smooth di segi design dan lebih 

kompleks 

7. Ya pasti karena dengan game ini menambah wawasan saya  karena ada 

pengetahuan baru dari game ini 

8.  Belom ada game bahasa mandarin seperti ni yang menambah wawasan 

dan menarik 

9.  Ketika belajar bahasa mandarin kebanyakan mengalami kesulitan 

susah buat belajar dari pembelajaran dari buku dan game bisa dipakai 

buat alternative sambil main game sambil belajar juga 

10. Menyenangkan dan saran kalau game ini bisa kompleks lagi maka akan 

lebih menyenangkan lagi 

11. Manfaat pasti ada Bahasa mandarin saya jadi bisa mengetahui nama 

nama buah dan hewan 

12. Yang paling saya rasakan menambah wawasan pengucapan Bahasa 

mandarin saya 

13. Tidak mengganggu karena game ini mendidik dan orang tua pasti 

support  

 

Info Narasumber 

Nama : Galih 

Umur : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status : pelajar SMA 

 

1. Belum pernah 

2. Boleh sih menarik untuk saya 

3. Kalau buat umum sudah cukup menurut saya 
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4. Kesulitannya karena saya tidak bisa bahsas mandarin dengan baik  

5. Sangat membantu sekali karena dari tidak bisa menjadi bisa 

6. Saran pengembangan tambahkan vocabnya  

7. Pasti saya terbantu dengan game ini karena tidak bisa bahasa mandarin 

jadi dengan game ini saya sedikit tahu 

8. Lebih membantu orang untuk belajar pertama kali Bahasa mandarin 

9. Bisa juga kedepanna dari mulai sd penting game ini 

10. Sangat menyenangkan karena jaman sekarang jama digital kalu pake 

aplikasi kan lebih mudah 

11. Jadi lebih tahubahasa mandarin dari nama” hewan danbuah dan cara 

pengucpaannya dan macam macam 

12. Pasti karean saya menjadi tahu Bahasa mandarin 

13. Tidak mengganggu karena sangat membantu dlm belajar bahasa 

mandarin diwaktu luang  

 

 

Info Narasumber 

Nama : Valen 

Umur : 11 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Anak SD 

1. Belum pernah 

2. Ya menyukai 

3. Tidak ada sih sudah cukup 

4. Ya kesulitanyya karena saya masih belum paham Bahasa mandarin 

5. Ya sangat membantu karena saya bsa Bahasa mandarin sedikit demi 

sedikit 
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6. Sarannya gambarnya untuk hewan bisa dibuat lebih menark lagi 

7. Ya lebih memahami 

8. Menurut saya kelebihan game ini dari segi tampilan dan variasi soal 

9. Ya setuju karena di era modern ini sangat dibutuhkan 

10. Ya sangat menyenagkan karena bisa main sambal belajar 

11. Ya meningkat karena saya dapat mengetahui Bahasa mandarin 

12. Bertambah karena game ini menambah pengetahuan saya dalam 

berbahsa mandarin 

13. Tidak karena saya bermain game tidak terlalu lama  

 

Info Narasumber 

Nama : Jovi 

Umur : 10 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Anak SD 

1. Belom pernah 

2. Ya menyukai 

3. Tidak ada sih karena dari segi desain sudah cukup bagus 

4. Kesulitannya karena saya basicnya kurang pengetahuan saya dalam 

bahsa mandarin 

5. Ya sangat mebamntu 

6. Ya mungkin diberi sedikit animasi 

7. Ya memahami karena saya dapat tahu bahsas mandarin angka sama 

nama hwan 

8. Dari segi tampilan sangat menarik dan ada soundnya  

9. Boleh karena era sekarang semua orang Sudha memakai gadget  

10. Ya menyenagkan karena bermain smabil main game 
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11. Ya meningkat karena saya dapat menegtahui art arti dan pengucapan 

bahsa mandarin 

12. Ya dapat bertambah pengetahun saya tentang bahas amandarin 

13. Tidak karena game ini sangat mendidik jadi tidak ada ruginya dalam  
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