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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaanya. 

Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa 

guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kehadiran bahasa ditengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat 

penghubung antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Badudu (dalam Nurbiana, 2005:8) menjelaskan bahwa bahasa adalah alat 

penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. 

Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer (manasuka) 

digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri. Berbahasa berarti menggunakan bahasa 

berdasarkan pengetahuan tentang adat atau sopan santun. 

  Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai 

oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinterraksi 

antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama 

(Dardjowidjojo, 2005:16).   

  Bahasa sudah diajarkan sejak dulu baik di lingkungan keluarga 

maupun di lingkungan formal. Dengan bahasa manusia dapat memberi nama 

segala sesuatu yang terlihat oleh mata dan melalui bahasa pula kebudayaan 
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bangsa dibentuk, dibina, dikembangkan serta diturunkan kepada generasi-

generasi mendatang. Dengan adanya bahasa di muka bumi ini, manusia dapat 

memikirkan suatu masalah secara teratur, terus-menerus serta berkelanjutan. 

Sebaliknya, tanpa berbahasa peradaban manusia tidak mungkin akan 

berkembang bahkan identitasnya sebagai manusia yang senantiasa 

berkomunikasi diantara anggota masyarakat tidak akan berlangsung dengan 

baik. 

 Seiring perkembangan jaman, hendaklah kita sebagai masyarakat yang 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi selalu bangga dengan bahasa 

yang sudah kita punya dan menjadi ciri khas bangsa kita. Adanya era 

globalisasi bukan menjadi hambatan untuk mencintai bahasanya sendiri sebab 

bahasa Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita seperti bahasa 

Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa atau bahasa Nasional, bahasa 

Indonesia merupakan jati diri kita atau ciri khas sebagai bangsa Indonesia. 

Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan Bahasa Menunjukkan Bangsa. 

 Kehadiran bahasa ditengah masyarakat yang semakin maju ini 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, karena tidak 

akan pernah mungkin kita dapat berkomunikasi tanpa bahasa. Bahasa sebagai 

alat komunikasi dapat dipergunakan masyarakat tutur untuk menyampaikan 

pesan, informasi, maksud atau amanat kepada orang lain, baik itu dengan 

menggunakan saluran lisan atau tertulis, langsung, maupun tak langsung. 

Kegiatan komunikasi terjadi karena adanya keinginan dari pembicara untuk 

menyampaikan pesan kepada pendengar. 
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 Sekarang ini bahasa Indonesia sudah mulai digunakan sebagai bahasa 

sehari-hari baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Seperti yang 

terjadi di Boyolali, sebagian masyarakat di Boyolali sekarang sudah mulai 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi dengan 

orang lain disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sudah tidak jarang kita 

temukan masyarakat kota maupun desa di daerah Boyolali menggunakan 

bahasa Indonesia untuk bertutur antar sesama yang notabene mereka tinggal di 

kawasan yang manggunakan  bahasa daerah yaitu bahasa jawa.  

 Penggunaan bahasa indonesia ini disebabkan di samping mengikuti 

perkembangan jaman, banyak orang mulai mengetahui pentingnya bahasa 

Indonesia sebagai sarana komunikasi lisan maupun tertulis. Banyak diantara 

mereka yang tinggal di daerah Boyolali mengaku bangga memilki dua bahasa 

yaitu bahasa Indonesia dan bahasa jawa. Dengan mengunakan dwi bahasa, 

mereka dapat menempatkan posisi kapan mereka akan berbahasa Indonesia 

maupun menggunakan bahasa Jawa sesuai situasi dan kondisi.  

 Masyarakat di Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah 

pedesaan, kampung-kampung, kota-kota kecil bahkan kota-kota besar yang 

terletak di daerah etnisitas tertentu, adalah bilingual. Mereka menguasai 2 

bahasa, yaitu bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sosial antar 

sesama penutur bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

kegiatan sosial maupun resmi antar sesama warganegara tanpa melihat asal 

usul etnisitasnya Hadi waratama (dalam http:// ganeshana. org/id/index. php? 
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Option=com_content&view=article&id=11:bahasa-ibu-dan-

aksaranya&catid=5 :budaya&Itemid=6 diakses tanggal 17 maret 2010). 

Menurut Widjajakusuma (dalam Chaer, 2006:299) ada empat alasan 

masyarakat jaman sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa sehari-hari. Pertama, karena bahasa Indonesia memiliki status 

sosial yang tinggi, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. 

Kedua, karena semakin banyak keluarga (terutama masyarakat perkotaan) 

yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan anak-

anaknya. Ketiga, karena dengan berbahasa Indonesia mempunyai kesempatan 

sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbahasa daerah. Keempat, 

bahasa Indonesia 3 sering dijadikan alternatif untuk menghindari terjadinya 

keharusan bersusinggih bila harus menggunakan bahasa daerah. 

Fenomena ini terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah Boyolali 

terutama pada masyarakat yang tinggal di desa Manggal, kecamatan Simo, 

kabupaten Boyolali. Berbahasa Indonesia sudah menjadi bagian alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari meskipun mereka tidak 

meninggalkan bahasa jawa yang sudah menjadi bahasa daerah sejak jaman 

nenek moyang. Kemampuan  menggunakan bahasa Indonesia tersebut bisa 

dilakukan terhadap siapa saja, misalnya kepada orang tua, saudara, teman, 

masyarakat, atau pada orang yang berada di sekitarnya.  

Penuturnya pun tidak hanya dari usia tua saja, tetapi juga usia muda 

bahkan usia anak-anak. Anak-anak di daerah perkotaan maupun pedesaan 

banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam 
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berbagai aktivitas komunikasi dengan orang tua, teman sebaya dan orang-

orang di lingkungan sekitarnya. Cara penyampaianya meskipun belum 

sempurna namun mereka sudah memahami dan mengerti berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi anak-anak tersebut 

telah menjadi bahasa yang pertama kali dikuasainya yang sering disebut 

dengan istilah bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai 

atau diperoleh anak (Dardjowidjojo, 2005:241). 

Penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pada anak-anak 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berkaitan 

dengan proses pemerolehan bahasa pertama pada seorang anak. Salah satu 

faktor tersebut yaitu faktor lingkungan kehidupan sehari-hari anak tersebut, 

seperti yang dinyatakan oleh Skinner (dalam Dardjowidjojo, 2001:235) bahwa 

pemerolehan bahasa pertama pada seorang anak dipengaruhi oleh kehidupan 

lingkungan disekitarnya. 

Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling mendasar 

dari pemerolehan bahasa anak. Anak dapat mulai mangucapkan kata seperti  

“mama,papa,maem,mimik” dalam kehidupannya. Anak usia 1 tahun dapat 

berbicara “ Ibu lapar, Ayah bobok, maem “ semua ini dipengaruhi oleh tempat 

dimana mereka berada. Dimana kewajiban seoarang Ayah dan Ibu mendidik 

anak-anak mereka mulai dari nol, mulai mengajari mereka dengan bahasa-

bahasa dasar seperti apa yang telah diutarakan diatas. Di samping itu, 

keinginan orang tua menjadikan anak-anaknya kelak menjadi seoarang yang 

berguna, paham ilmu pengetahuan, dan fasih berbicara perlu adanya 
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pembinaan terhadap anak mulai sejak dini. Meskipun mereka tinggal di daerah 

pedesaan, namun tidak menutup adanya kemungkinan para orang tua dalam 

mendidik anaknya dalam berbahasa lebih mengutamakan menggunakan 

bahasa Indonesia di era modern sekarang ini. 

Dapat disimpulkan bahwa di era modern sekarang ini sudah tidak 

jarang kita jumpai orang yang tinggal di daerah pedesaan yang notabene asli 

orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia sebagai aktivitas komunikasi. 

Tidak ada perbedaan tentang siapa yang boleh menggunakan bahasa 

Indonesia, karena bahasa Indonesia bersifat umum, universal atau menyeluruh. 

Semua orang berhak menggunakan bahasa Indonesia baik orang tua, remaja, 

maupun anak-anak untuk berkomunikasi. Bahasa ibu adalah bahasa 

komunikasi yang pertama kali diterima oleh anak. Bahasa Indonesia 

digunakan sebagai media oleh orang tua untuk menerapkan bahasa-bahasa 

yang akan mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat merupakan tempat dimana aktivitas komunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia itu dilakukan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pertama pada anak dan bagaimana bahasa Indonesia tersebut 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan di desa 

Manggal, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali yang menjadikan anak-anak 

berusia 1-5 tahun sebagai objek dalam penelitian ini, karena diusia inilah anak 

mulai belajar berbicara dan menirukan setiap bahasa yang diucapkan oleh 



 7

orang-orang terdekat yang berada disekitarnya. Adapun judul penelitian ini 

adalah “ Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ibu Pada Anak Usia 

1-5 Tahun Di Desa Manggal Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali “. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam setiap penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan. Hal 

ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, dapat menyasar 

dan tidak menyamping dari pokok permasalahan yang diteliti. Faktor-faktor 

yang ikut pula menjadikan bahan pertimbangan, yaitu adanya keterbatasan 

tenaga dan waktu, serta kemampuan peneliti dalam membahas permasalahan 

ini. Hal ini jelas mempengaruhi proses serta hasil penelitian yang ingin 

dicapai.  

Mengingat ruang lingkup dan faktor yang menjadi pertimbangan 

peneliti, maka penelitian ini hanya mengarah pada penggunaan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa ibu pada anak usia 1-5 tahun. Selain itu penelitian 

ini membahas bagaimana penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pada 

anak usia 1-5 tahun di desa Manggal, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali.  

 

C. Perumusan Masalah 

Ada dua masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ibu Pada Anak 

Usia 1-5 Tahun Di Desa Manggal Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ? 



 8

2. Bagaimana Penerapan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ibu Pada Anak 

Usia 1-5 Tahun Di Desa Manggal Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 

dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

D. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua. 

1. Mendeskripsikan Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ibu Pada 

Anak Usia 1-5 Tahun Di Desa Manggal Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali. 

2. Mendeskripsikan Penerapan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ibu Pada 

Anak Usia 1-5 Tahun Di Desa Manggal Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Manfaat 

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pada anak usia 

dini serta mengetahui sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia sekaligus 

penerapannya pada anak usia 1-5 tahun dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran setelah 

diadakan penelitian ini muncul penelitian baru yang sejenis mengenai 

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pada anak usia dini. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar memperoleh gambaran secara umum mengenai keseluruhan 

skripsi, maka perlu peneliti kemukakan sistematika penulisan skripsi. 

Bab I Pendahuluan dibahas tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya Bab II berisi tinjauan 

pustaka dan landasan teori. Bab III menjabarkan metode penelitian, yaitu 

lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data dan teknik penyajian. Berikutnya Bab IV hasil dan 

pembahasan. Setelah itu Bab V berisi simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




