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Abstract
The media image serves to attract attention to more easily understood student
learning. delivered by teachersThus verbal communication is still the main
communication in learning in the media uses only verbal communication the
extent to which it is used and how much affect does that have on increased
capacity in. mandarinThe study aimed to identify the role of verbal
communication in the use of media images to improve the ability to speak
mandarin.The methodology was. This is a descriptive qualitative research
methodology .The result showed that media uses pictures is one of the means by
which to improve their performance is very effective schooling particularly
mandrin language lessons .It was in this picture are serves to attract attention to
more easily understood student learning mandarin delivered by teachers .
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Abstrak
Media gambar berfungsi untuk menarik perhatian murid agar lebih mudah
memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian
komunikasi verbal masih merupakan komunikasi yang utama dalam pembelajaran
disamping penggunaan media gambar hanya saja sejauh mana komunikasi verbal
itu digunakan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan
berbahasa Mandarin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi
verbal dalam penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa Mandarin. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media gambar merupakan salah satu
sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya
pelajaran bahasa Mandrin. Hal itu terlihat pada gambar yng berfungsi untuk
menarik perhatian murid agar lebih mudah memahami pembelajaran bahasa
Mandarin yang disampaikan oleh guru.
Kata kunci: Komunikasi Verbal, Media Gambar, Bahasa Mandarin
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian

tentang

komunikasi

verbal

situasi

atau

cerita

yang

peran

ditampilkannya ada pada gambar.
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yang ditampilkan adalah tentang

Gambar-gambar yang dipilih adalah
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bahasa
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