
Jika anda ingin melihat 
anak-anak anda berjaya, maka... 
berpegang teguhlah 

pada 
Bahasa ibu anda

BAHASA 
INDONESIA



Berbicara di dalam bahasa ibu di rumah 
amatlah penting bagi anak-anak anda!

Pemahaman serta penguasaan bahasa ibu akan membantu 
di dalam perkembangan anak-anak agar mereka:

percaya diri dan bangga 
akan jati diri sendiri

memahami asal-usul 
serta warisan keturunan 
bangsa

Memahami dan 
menggunakan 
bahasa ibu akan 
memupuk hubungan  
di antara ibu dan 
bapa, kakek dan 
nenek serta sanak 
saudara.



Anak-anak yang paham serta 
menggunakan bahasa ibu:

dapat mempelajari ajaran agama dan adat-istiadat 
masing-masing

mempunyai pandangan duniawi yang lebih luas

mempunyai lebih banyak pilihan dalam penerimaan 
universitas di peringkat pendidikan tinggi 

memiliki lebih banyak pilihan dalam pasaran kerja



Berbicara di dalam bahasa ibu di rumah 
akan membantu anak-anak anda 
mempelajari bahasa sekolah

Berbicara menggunakan 
bahasa ibu di 
rumah TIDAK akan 
mengganggu 
pembelajaran anak-anak 
anda di dalam bahasa 
sekolah

Mempelajari bahasa sekolah

berarti menambah satu lagi bahasa baru

TIDAK berarti bahasa ibu akan hilang

berarti anak anda akan belajar kata-kata baru  
untuk berbagai hal yang sudah dia ketahui dan 
pahami.



Kedua bahasa akan bekerja-sama satu 
sama lain.

Pengetahuan anak anda mengenai bahasa ibunya 
akan membantunya belajar bahasa sekolah.

Apa yang dipelajari di dalam satu bahasa akan 
mudah dialihkan ke bahasa yang lain. 



Berbicara di dalam 
bahasa ibu di rumah 
akan membantu anak-
anak anda berhasil di 
sekolah!

Anak-anak yang memahami dan 
menggunakan bahasa ibu:

akan berhasil di dalam tes-tes  dan ujian-ujian di 
sekolah 

akan memberi peluang terdepan dalam membaca

memiliki kemahiran membaca dan menulis yang 
cerdas 

berhasil baik di dalam matematika, mahir dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan logika

lebih berminat dan bersedia mempelajari bahasa 
ketiga 



Ibu bapa...

Doronglah anak-anak anda untuk menggunakan 
bahasa ibu di rumah.

Amibillah setiap kesempatan untuk BERBICARA di 
dalam bahasa ibu bersama anak-anak.

Nyanyikanlah lagu-lagu dan bacalah buku di dalam 
bahasa ibu anda sesering mungkin bersama anak-
anak anda.

Jadualkan acara bermain bersama dengan keluarga 
lain yang mempunyai bahasa ibu yang sama.



Jarang terjadi dua bahasa 
bisa berada dalam kedudukan 
yang setara. Selama anak 
anda belajar bahasa sekolah, 
bahasa sekolah mungkin 
akan mendominasi karena 
penggunaannya lebih besar 
daripada penggunaan bahasa 
ibu.

Menggunakan dua bahasa di rumah 
TIDAK akan membuat anak-anak anda 
bingung.

Mencampurkan dua bahasa 
merupakan hal yang biasa bagi 
mereka yang menguasai dua 
bahasa. Ini merupakan tanda 
penguasaan dua sistem bahasa 
yang berbeda dan BUKAN berarti 
mereka kebingungan.



anak-anak menghadiri kelas-kelas bahasa

ibu bapa bergabung dalam perkumpulan ibu 
bapa

Keterlibatan anda akan menunjukkan kepada
anak-anak bahwa bahasa ibu mereka sangat
berharga.

Roma Chumak-Horbatsch, Ph. D.
School of Early Childhood Studies

Ryerson University

Jadikanlah kelas bahasa suatu aktivitas 
bersama keluarga:


