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 Mentari Grup adalah penerbit dan penyedia solusi terpadu untuk 
pendidikan. Dari awal berdiri, Mentari Grup mempunyai visi misi yang kuat untuk 
ikut berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul 
melalui pendidikan. Sampai dengan tahun 2020 Mentari Grup telah berkembang 
menjadi tujuh unit layanan yang menyediakan solusi terpadu untuk dunia 
pendidikan dimulai dari : 

1. Program buku yang berkualitas.

2. Program pelatihan untuk pimpinan lembaga pendidikan dan guru.

3. Pusat pengadaan ujian dan sertifikasi bahasa Inggris yang diakui dunia.

4. Penerbitan berskala nasional dan berhasil menembus pasar Internasional.

5. Pembelajaran digital.

6. Jaringan toko buku retail dan daring. 

Dengan komitmen yang teruji sejak 2001, kami telah melayani lebih dari 6.000 
pelanggan dari berbagai segmen dan hadir di 33 provinsi di seluruh Indonesia.  

Mentari Grup hadir dengan tim yang berdedikasi, berkompeten, dapat diandalkan 
dan handal. 

Profil Mentari Grup



Mentari Grup kini menghadirkan:

Chunhui (春晖) diambil dari dua kata terakhir puisi zaman dinasti Tang, karya 孟郊 
(Mèng Jiāo) yang berjudul 游子吟 (Yóuzǐ Yín/Nyanyian Anak yang Merantau).

 Dalam puisi ini, hati seorang anak diumpamakan seperti rumput kecil (寸草) 
yang tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan bundanya yang bagaikan 
sinar matahari di musim semi (春晖). Setelah musim dingin berlalu, rumput 
membutuhkan sinar matahari untuk hidup dan tumbuh, sinar matahari itulah 
yang memberikan kehidupan bagi rumput agar dapat memasuki musim-musim 
berikutnya. 

 Seperti anak yang selalu membutuhkan ibunya, demikian juga dengan para 
pembelajar seperti pengembara di dunia ilmu yang selalu membutuhkan seorang 
guru sebagai orang tua kedua untuk membimbing mereka. Harapan kami adalah 
agar guru-guru bahasa Mandarin juga dapat menjadi 春晖 (Chūnhuī) bagi para 
murid-murid di sekolah.

慈母手中线，游子身上衣。
(Benang di tangan bunda penuh kasih,

adalah pakaian di tubuh putra yang merantau.)

临行密密缝，意恐迟迟归。
(Dijahit rapat-rapat sebelum berangkat,

karena khawatir pulang yang berlambat-lambat.)

谁言寸草心，报得三春晖。
(Adakah yang berkata rumput seinci

mampu membalas kebaikan mentari musim semi?)



 Seri Belajar Bahasa Mandarin 春 晖 ( ) kami hadirkan untuk menjawab 
kebutuhan remaja Indonesia akan pelajaran Bahasa Mandarin yang menarik dan 
relevan dengan lingkungan linguistik dan kehidupan mereka saat ini, namun tetap 
mengacu pada kurikulum internasional yang dikeluarkan oleh Confucius Institute 
Headquarters/Hanban: International Curriculum for Chinese Language Education. 

 Seri Belajar Bahasa Mandarin 春 晖 ( ) memiliki 3 level untuk SMP/MTs yang 
terdiri atas Buku Murid dan Buku Latihan. Seri ini juga dilengkapi dengan audio dan 
Pegangan Guru yang tersedia dalam bentuk daring.

 Setelah mempelajari 3 level  serial 春 晖 ( ), murid telah mengenal lebih dari 
400 kosakata Mandarin yang perlu dikuasai dalam mengikuti ujian Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) level 2. 

Dalam seri buku 春 晖 ( ), murid-murid dan guru akan diajak belajar dan berlatih:
1. Pelafalan dan bunyi bahasa Mandarin menggunakan Pinyin secara bertahap 

dengan tingkat kesulitan yang disusun mulai dari yang sama atau mirip dengan 
fonem bahasa Indonesia hingga yang unik dan sama sekali berbeda dengan fonem 
bahasa Indonesia. 

2. Pengetahuan dasar penulisan dan pemahaman huruf Mandarin, seperti aturan 
penulisan guratan dan komponen huruf berupa radikal huruf Mandarin yang akan 
sangat membantu dan  memudahkan murid-murid dalam mengingat huruf.

3. Kosakata yang diperkenalkan dalam konteks gambar dan kalimat yang melatih 
murid-murid untuk mampu menangkap makna kosakata baru dengan cara 
menganalisa berdasarkan konteks.

4. Aktivitas kelompok dalam kelas, mendorong murid belajar secara interaktif dan 
melatih kerjasama, khususnya dalam mempelajari tata bahasa yang sulit, kosakata 
baru maupun kemampuan lainnya dalam berbahasa Mandarin.

5. Soal latihan yang disusun secara sistematis dan terarah dengan tujuan agar murid 
dapat melatih kemampuan bahasa Mandarin yang telah dipelajari. 



Fitur Buku Murid SMP Kelas 1

课文 Kèwén TeksA

Kètáng huódòng (yī)课堂活动(一) Aktivitas Kelas  (1)B

FonetikYǔyīn语音 C

Huruf MandarinHànzì汉字D

MendengarTīnglì听力E

Huìhuà会话 PercakapanF

Kètáng huódòng (èr) 课堂活动(二) Aktivitas Kelas (2)G

Yuèdú阅读 MembacaH

Buku Latihan

Buku Latihan disusun untuk digunakan bersinergi dengan Buku Murid 
agar murid dapat berlatih membaca dan menulis serta melatih kosakata 
dan tata bahasa yang sudah dipelajari di setiap unit. 

Audio 1.01

Audio tersedia dalam bentuk daring dan digunakan untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Mandarin dalam Buku Murid.

Pegangan Guru

Pegangan guru tersedia dalam format daring yang dapat diunduh 
sebagai pendukung untuk memberi ide pembelajaran untuk guru dalam 
mengajar secara kreatif. 



Buku Murid SMP Kelas 1

Guru dapat memastikan bahwa anak-anak dapat dan mampu mencapai 
serta melakukan kemampuan berbahasa di setiap unit untuk level 1-3.

Kemampuan Berbahasa

Halaman Pembuka



Teks terdiri atas bacaan, kosakata, dan/atau pengetahuan bahasa dan pojok budaya yang 
menerangkan bagian dari teks bacaan tersebut. Teks yang dimaksud dapat berbentuk teks bacaan, 
teks percakapan, komik, dan sebagainya. Teks bacaan dalam seri 春晖 (Chūnhuī) disusun dengan 
menitikberatkan pada konteks, sehingga murid dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi, 
yaitu kemampuan untuk mengerti isi bacaan dalam belajar Bahasa Mandarin.

课文 Kèwén TeksA



生词 Shēngcí  Kosakata  



语 言 知 识  | Yǔyán zhīshi | Pengetahuan Bahasa



Aktivitas kelas secara umum menitikberatkan pada kemampuan bahasa yang ingin dicapai 
di bagian teks dalam setiap unit . Aktivitas kelas disusun menjadi berbagai macam aktivitas 
yang harus dilakukan bersama kelompok untuk mendorong kemampuan bekerja sama serta 
meningkatkan minat belajar bahasa Mandarin pada murid.

Kètáng huódòng (yī)课堂活动(一) Aktivitas Kelas  (1)B



Level 1, fonetik menitikberatkan pada pengenalan pinyin dan kemampuan membedakan pinyin 
dan nada dalam bahasa Mandarin. 

FonetikYǔyīn语音 C

Buku 1 Unit 1



Pengenalan dasar huruf Mandarin diberikan di level 1 dengan menitikberatkan pada 
pengenalan aturan guratan dan radikal, agar murid lebih mudah dalam memahami dan 
mengingat huruf Mandarin beserta cara penulisannya.

Huruf MandarinHànzì汉字D



Soal-soal pada bagian ini disusun berdasarkan kosakata yang dipelajari di setiap unit untuk 
menilai kemampuan pemahaman bahasa dalam bentuk lisan berdasarkan materi yang 
sudah dipelajari.

MendengarTīnglì听力E



Percakapan disusun dalam bentuk teks percakapan dan kosakata, dan/atau pengetahuan bahasa 
serta pojok budaya, yang diharapkan dapat membawa murid ke dalam suasana percakapan yang 
sesungguhnya.

Huìhuà会话 PercakapanF





语言知识 | Yǔyán zhīshi | Pengetahuan Bahasa

生词 Shēngcí  Kosakata  



Aktivitas Kelas (2) disusun dengan menitikberatkan pada kemampuan bahasa yang ingin 
dicapai dalam setiap teks percakapan di setiap unit.

Kètáng huódòng (èr) 课堂活动(二) Aktivitas Kelas (2)G



Secara umum, soal membaca disusun untuk memperkuat murid mengembangkan 
kemampuan literasi berdasarkan apa yang sudah dipelajari dalam bentuk tertulis.

Yuèdú阅读 MembacaH



Fitur Buku Murid SMP Kelas 2 dan 3

课文 Kèwén TeksA

Kètáng huódòng (yī)课堂活动(一) Aktivitas Kelas  (1)B

FonetikYǔyīn语音 C

MengarangXiězuò写作H

MendengarTīnglì听力D

Huìhuà会话 PercakapanE

Kètáng huódòng (èr) 课堂活动(二) Aktivitas Kelas (2)F

Yuèdú阅读 MembacaG



Halaman Pembuka

Guru dapat memastikan bahwa anak-anak dapat dan mampu mencapai 
serta melakukan kemampuan berbahasa di setiap unit untuk level 1-3.

Kemampuan Berbahasa

Buku Murid SMP Kelas 2



Teks terdiri atas bacaan, kosakata, dan/atau pengetahuan bahasa dan pojok budaya yang 
menerangkan bagian dari teks bacaan tersebut. Teks yang dimaksud dapat berbentuk teks bacaan, 
teks percakapan, komik, dan sebagainya. Teks bacaan dalam seri 春晖 (Chūnhuī) disusun dengan 
menitikberatkan pada konteks, sehingga murid dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi, 
yaitu kemampuan untuk mengerti isi bacaan dalam belajar Bahasa Mandarin.

课文 Kèwén TeksA



Level 2, fonetik menitikberatkan pada kemampuan membaca dan membedakan pinyin dan nada. 

FonetikYǔyīn语音 C

Soal-soal pada bagian ini disusun berdasarkan kosakata yang dipelajari di setiap unit untuk menilai 
kemampuan pemahaman bahasa dalam bentuk lisan berdasarkan materi yang sudah dipelajari.

MendengarTīnglì听力D



Percakapan disusun dalam bentuk teks percakapan dan kosakata, dan/atau pengetahuan bahasa 
serta pojok budaya, yang diharapkan dapat membawa murid ke dalam suasana percakapan yang 
sesungguhnya.

Huìhuà会话 PercakapanE



Secara umum, soal membaca 
disusun untuk memperkuat murid 
mengembangkan kemampuan 
literasi berdasarkan apa yang sudah 
dipelajari dalam bentuk tertulis.

Yuèdú阅读 MembacaG



Latihan menulis dimaksudkan untuk memupuk kemampuan murid dalam mengekspresikan pikiran 
dalam bentuk tulisan.

Mengarangxiězuò写作H



Halaman Pembuka

Guru dapat memastikan bahwa anak-anak dapat dan mampu mencapai 
serta melakukan kemampuan berbahasa di setiap unit untuk level 1-3.

Kemampuan Berbahasa

Buku Murid SMP Kelas 3



Teks terdiri atas bacaan, kosakata, dan/atau pengetahuan bahasa dan pojok budaya yang 
menerangkan bagian dari teks bacaan tersebut. Teks yang dimaksud dapat berbentuk teks 
bacaan, teks percakapan, komik, dan sebagainya. Teks bacaan dalam seri 春晖 disusun dengan 
menitikberatkan pada konteks, sehingga murid dilatih untuk mengembangkan kemampuan 
literasi, yaitu kemampuan untuk mengerti isi bacaan dalam belajar Bahasa Mandarin.

课文 Kèwén TeksA



Level 3, latihan fonetik disajikan dalam bentuk kata-kata mutiara, puisi ataupun peribahasa 
dengan harapan selain melatih kemampuan murid dalam membedakan bunyi, murid juga dapat 
memberikan inspirasi sekaligus dapat mengenalkan literatur dalam bahasa Mandarin. 

FonetikYǔyīn语音 C



Soal-soal pada bagian ini disusun berdasarkan kosakata yang dipelajari di setiap unit dan 
untuk menilai kemampuan pemahaman bahasa dalam bentuk lisan berdasarkan materi yang 
sudah dipelajari.

Huìhuà会话 PercakapanE



Secara umum, soal membaca 
disusun untuk memperkuat murid 
mengembangkan kemampuan 
literasi berdasarkan apa yang sudah 
dipelajari dalam bentuk tertulis.

Yuèdú阅读 MembacaG



Latihan menulis dimaksudkan untuk memupuk kemampuan murid dalam mengekspresikan 
pikiran dalam bentuk tulisan.

Mengarangxiězuò写作H



: 0855 888 1948
: contact@mentarigroups.com
: www.mentarigroups.com

 


