PELAJARAN 1
PENGENALAN
Terdapat banyak sekali penyebutan
untuk bahasa Mandarin seperti misal
中 国 语 zhōngguó yǔ, 华 语 huáyǔ, 汉
语 hànyǔ, 普 通 话 pǔtōnghuà. Bahasa
Mandarin merupakan salah satu
bahasa terpenting di dunia selain
bahasa Inggris. Berdasarkan data
yang dikeluarkan oleh Statista, di
tahun 2017 bahasa Mandarin adalah
bahasa yang paling banyak diucapkan
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di dunia, yaitu sebesar 1.284.000.000
orang. Angka tersebut jauh diatas
jumlah pembicara bahasa Spanyol
437.000.000 orang dan dan jumlah
pembicara bahasa Inggris 372.000.000
orang.
Kesulitan yang banyak ditemui oleh
mahasiswa Indonesia yang sedang
mempelajari
bahasa
Mandarin
pertama-tama adalah kesulitan pada
pengucapan.

声母表 shēngmǔbiǎo
b 玻
d 得
g哥
j基
zh 知
r日
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p坡
t特

m摸
n讷
k科
q欺
ch 次
z资

f佛
l勒
h 喝
x 希
sh 诗
c 雌

Pada tabel 声 母 表 shēngmǔbiǎo, dapat
diketahui ternyata huruf “b” pada 拼
音 pīnyīn dibaca seperti “p” dalam
bahasa Indonesia. Dan kebalikannya,
huruf “p” pada 拼 音 pīnyīn dibaca
seperti “b” dalam bahasa Indonesia.
Huruf “d” pada 拼 音 pīnyīn dibaca
seperti “t” dalam bahasa Indonesia.
Dan kebalikannya, huruf “t” pada 拼
音 pīnyīn dibaca seperti “d” dalam
bahasa Indonesia. Huruf “g” pada
拼音 pīnyīn dibaca seperti “k” dalam
bahasa Indonesia. Dan kebalikannya,
huruf “k” pada 拼 音 pīnyīn dibaca
seperti “g” dalam bahasa Indonesia.
韵母表 yùnmǔbiǎo
a啊

o喔

e鹅

i衣

u乌

ǔ鱼

ai 矮

ei 诶 ui 围

ao 袄

ou 鸥 iu 邮

ie 揶

ǔe 月 er 耳

an 安

En 摁 in 印

un 蚊 n 云

ang 羊 eng 蜂 ing 鹰 ong 钟
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Pada tabel 韵母表
yùnmǔbiǎo,
pembacaan ǔ, ǔe, dan ǔn tidak
mudah sebab tidak ada dalam bahasa
Indonesia. Pengucapan 朋 péng juga
tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Selain itu, kebanyakan mahasiswa
sulit membedakan pengucapan 四 Sì
dan 十 shí. Coba ucapkan 十 四 shísì
dan 四 十 Sìshí. 睡 觉 diucapkan shuìjiào
dan 水 饺 diucapkan shuǐjiǎo. Keduaduanya memiliki pinyin yang sama
yaitu shuijiao namun memiliki tanda
nada yang berbeda. Yang pertama
berarti tidur dan yang kedua berarti
dumpling atau semacam pangsit.
Didalam pengucapan bahasa Mandarin,
terdapat 4 nada seperti tampak pada
gambar berikut:
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5
4
3
2
1

Nada pertama adalah nada datar tinggi
5. Nada kedua adalah nada tengah
naik tinggi 3-5. Nada ketiga adalah
nada setengah rendah ke rendah yang
kemudian naik ke nada setengah tinggi
2-1-4. Dan nada keempat adalah nada
tinggi turun ke nada rendah 5-1.
拼音 Pīnyīn adalah cara menulis
karakter bahasa Mandarin dengan
abjad latin atau huruf abcd....z. Pada
bahasa Jepang juga terdapat cara
menulis karakter bahasa Jepang
dengan abjad latin yang disebut
sebagaiローマ字 rōmaji. Pada Pīnyīn
terdapat tanda nada sebagai pedoman
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untuk
mengucapkannya.
Namun
apabila seorang ingin menguasai
bahasa Mandarin, mau tidak mau yang
bersangkutan harus belajar menulis
karakter Mandarin.
Ke empat karakter berikut semuanya
ditulis dengan pinyin yang sama yaitu
tang, namun mempunyai tanda nada
yang berbeda dan tentunya arti yang
berbeda pula: 汤 tāng = sup, 糖 táng =
gula, 躺 = tǎng, dan 烫 tàng = panas.
Pinyin yang sama diucapkan dengan
nada yang berbeda menghasilkan arti
yang berbeda.
汤
tāng

糖
táng

躺
tǎng

烫
tàng

通 tōng = tembus, 同 tóng = bersama,
桶 tǒng = gentong kayu, dan 痛 tòng =
sakit.
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通
tōng

同
tóng

桶
tǒng

痛
tòng

书 Shū = buku, 熟 shú = matang, 鼠
shǔ = tikus, dan 树 shù = pohon
书
Shū

熟
shú

鼠
shǔ

树
shù

烟 Yān = asap, 盐 yán = garam, 眼 yǎn
= mata, 厌 yàn = jijik
烟
Yān

盐
yán

眼
yǎn

厌
yàn

Kesulitan kedua adalah penghafalan
dan penulisan karakter Mandarin.
Bahasa Indonesia yang hanya mengenal
26 alfabet saja sudah mampu mewakili
semua kosa kata bahasa Indonesia.
Demikian pula dengan bahasa Inggris
yang yang juga hanya perlu mengenal
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26 alfabet saja untuk mengenal semua
kosa kata bahasa Inggris. Bahasa
Mandarin tidak memiliki alfabet.
Terdapat mungkin lebih dari 50.000
karakter Mandarin. Dari 50.000
karakter Mandarin, terdapat 3.500
karakter yang paling sering digunakan.
Dengan kata lain, target mahasiswa
adalah menguasai ke 3.500 karakter
tersebut. Seorang yang mengenal
3.500 karakter Mandarin akan mampu
membaca koran dan novel.
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Sebetulnya ada cara menghafalkan
karakter bahasa Mandarin seperti
misal dengan mempelajari 部 首 bùshǒu
atau Radikal antara lain:
氵

Air

海，湖，河，汗

亻

Orang

你，他

囗

Mulut

叫，吃，喝

饣

Makanan

饭，饿，饱，饼，饮

女

perempuan 妈，姐，妹，妻

犭

Binatang

猴，狗，猫，狼

疒

Penyakit

病，痛，癌症，疯，痒

扌

Tangan

打，按，推，拉，扔

Dapat dilihat pada tabel diatas, karakter
Mandarin yang dimulai dengan氵
berhubungan dengan air, seperti
misal 海 (laut), 湖 (danau), 河 (sungai),
dan 汗 (keringat). Semua karakter
Mandarin yang dimulai dengan 囗
berhubungan dengan mulut, seperti
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misal 叫 (memanggil), 吃 (makan), 喝
(minum). Karakter Mandarin yang
mengandung饣mempunyai arti yang
berhubungan dengan makanan dan
minuman, seperti misal 饭 (nasi)，
饿 (lapar)，饱 (kenyang)，饼 (roti)，
饮 (minum). Karakter Mandarin yang
mengandung tulisan犭adalah salah
satu jenis binatang, seperti misal 猴
(kera)，狗 (anjing)，猫 (kucing)，狼
(serigala). Karakter-karakter Mandarin
yang berhubungan dengan sakit dan
penyakit mengandung 疒, seperti
misal病 (penyakit)，痛 (sakit)，癌 症
(kanker),疯 (gila)，痒 (gatal).
Berikut adalah pedoman menulis
huruf 汉子 Hànzi:
1. Tulis 横 héng kemudian 竖 shù:十,
干.
2. Tulis 撇 piě kemudian 捺 nà: 人, 入.
3. Tulis dari atas ke bawah: 三, 它.
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