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Dalam kehidupan keluarga batih (inti) peranan ibu sangat panting. 
Karena seorang ibu yang paling dekat dangan anak-anaknya apabila 
dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, mi.alnya ibulah 
yang membimbing, mendidik, mlllngarahkan supaya menjadi anak yang 
baik dan sebagainya. Bahkan dalam hal berkomunikasi dang an anak 
pun ibu mempunyai peluang lebih besar apabila dibandingkan dengan 
anggota keluarga yang lain, m!salnya bapak (ayah). Oleh karena 
itu, ibu yang mampunya! banyak waktu untuk berkomunikasi dengan 
anak, maka ibu pulalah yang dimungkinkan mlllmpunyai andil blllsar 
untuk men.ntukan pilihan bahasa apa yang akan dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Pilihan bahasa apa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh faktor di luar bahasa itu 
sllIndiri. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain faktor pen
didikan, usi .. , ras (suku), agama, sosial ekonomi, dan sebagainya. 
Dalam pe~elitian in1 sengaja d1pil1h pada ranah keluarga di 
perkotaan Jawa Timur dengan pert1mbangan bahwa kehidupan di 
lingkungan p.rkot....n lebih dinamis dan lebih heterogen bila 
dibandingkan dengan kehidupan keluarga di pedesaan. Hampir dapat 
dipastikan d .. lam kehidupan sahari-har! akan digunakan bahasa 
daerah (Jawa .. tau Madura). Hal yang demikian tentu ada hubungan
ny.. d.ngan motivasi tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar bela
kang d ..n motivasi 1bu d .. lam menentukan pilihan bahasa pada anak 
usia pr....kclah. Olah k.. rena !tu, hasil yang dlharapkan dalam 
penelit!an in1 adalah berupa paparan atau deskripsi yang 5ejelas
jela.nya yang menggambarkan latar belakano dan motivasi ibu dalam 
menentukan bahasa pada anaknya. 
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Lokas! penelitian in! sen~aja dipilih dl lingkungan perkataan di 
Jawa Timur yaitu 1). Surabaya, 2). Jember, 3). Malang, dan 4). 
Madiun. Masin~-ma.ing kota diambil 50 responden sehingga terkum
pul 200 respond.n. Teknik pen~umpulan data men~gunakan tekn!k 
wawancara dan teknik pangamatan. Teknik wawancara diharapkan 
dapat memperaleh data primer yaitu den~an mengajukan pertanyaan 
yang terstruktur (kuesioner) sedangkan teknik pengamatan diguna
kan sebagai palengkap. Data setelah terkumpul dilakukan pengga
longan atau klasifikasi data menurut kriteria tertentu selanjut
nya dianalisis a~ar diperoleh paparan yang meyakinkan. 

Apabila diperhatikan 200 responden yang tersebar di empat kota di 
Jawa Timur (Surabaya, Malang, Jember, dan Madiun) yang beretnis 
Jawa ada 140 responden, etnik Madura 49, dan etnik eina 5. Re
sponden yang beretnik Madura khusus terdapat di Surabaya dan 
Jember sedan~kan yang beretnik Jawa terdapat di 5emua kota yang 
dijadlkan objek penelitian. Pada umumnya re5ponden memilih bahasa 
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anaknya adalah bahasa 
Jawa atau bahasa Madura. Hal ini sesuai d.ngan Iatar etnik orang 
tuanya. Jika orang tuanya (ibu-bapak) Sama-sama Madura, m~ka 

bahasa yang dipillh adlah baha5a Madura. Apabila orang tuanya 
(ibu-bapak) sama-5ama etnis Jawa, maka bAhasa yang dipilih adalah 
bahasa Jawa. Selanjutnya, jika orang tuanya (ibu-bapak) bukan 
seetni. (kawin campur an tara Madura-Jawa), maka bahasa yang 
dipilih bahasa campuran Jawa dan Madura di samping bahasa Indone
sia. Selanjutnya. latar lain sepert! pendidikan ibu, usia, peker
jaan dan bahasa yan~ dikuasai tampaknya tidak dominan dalam 
penetuan pemilihan bahasa anak usia prasekolah. 

Motivasi ibu memilih bahasa tertentu karena memiliki motivasi
motivasi: 1). keturunan, yaitu responden mengiginkan agar anak 
turunnya dapat mewarisi nilai-nilai yang terkandung di dalam 
kebudayaannya, 2). kemudahan, yaitu diharapkan anaknya nanti 
dalam per~aulan dengan teman-temannya atau berkomunikasi dengan 
orang lain tidak mengalami kesulitan, khususnya yan~ memilih 
memakai baha.a Indonesia, 3). pendidikan, yaitu diharapkan anak
anak mereka dapat dengan mudah mengikuti pelajaran di lembaga 
pendidikan formal, 4). lingkungan, yaitu agar anak-anak dapat 
dengan mudah beradaptasi den~an lin~kun~annya, dan 5). kesopanan, 
yaitu anak-anak mereka dapat berbuat yang lebih sopan atau lebih 
halus karena memiliki nilai-nilai. 
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