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Abstrak 

Pada dasarya peran orang tua adalah salah satu kunci utama dalam menumbuhkan literasi 

awal pada anak usia dini. Pembekalan yang di berikan orang tua sangatlah berpengaruh pada 

proses pembentukan pertumbuhan anak. Oleh sebab itu orang tua adalah sosok yang paling dekat 

dengan anak. Ibu adalah orang yang sangat berpenaruh dan mempunyai peran penting untuk anak 

usia dini. Karena itu, bagaimana ibu memberikan literasi anak mereka untuk mengembangkan 

kemampuan membaca, menulis, dan berbahasa. Hubungan anak dan ibu ketika membaca bersama 

membawa minat yang cukup besar untuk mendorong kemampuan literasi anak. Lingkungan juga 

tidak kalah pentingnya terhadap faktor pembentukan dan perkembangan anak terutama literasinya. 

Lingkungan juga dapat menjadikan perubahan dan perkembangan literasi anak mulai dari 

pembentukan bahasa yang menyesuaikan cara berkomunikasi di sekitarnya.  Selain itu, 

perkembangan anak dalam berbahasa juga dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan dimana anak tersebut berada dan minat baca yang 

ditumbuhkan. Untuk mengatasinya diperlukan seseorang yang dapat memberikan sebuah 

pembelajaran. Keterlibatan orang tua dan seorang guru pun tidaklah lepas dari kegiatan literasi 

saat berada di rumah maupun di sekolah. Karena orang tua dan guru mampu memberikan jawaban 

apa yang di butuhkan oleh anak usia dini.  

Kata kunci: Perang orang tua, kemampuan berbahasa, literasi dini, perkembangan anak 

 

Pendahuluan 

 Pada usia dini merupakan usia yang sangat produktif untuk memberikan sebuah stimulasi 

belajar membaca, menulis, dan berbahasa terutama anak yang berusia tiga sampai enam tahun 

karena di masa-masa ini anak mempunyai perkembangan yang sangat cepat untuk menyesuaikan 

literasi yang di ajarkan. Meskipun demikian usia seperti ini juga sangat rentan terhadap ligkungan 

sekitar yang dapat berpengaruh, dari segi positif maupun negatif. Bagi anak usia dini mereka 

mampu menyerap dan menangkap apa saja yang dilihat dan didengar. Seperti halnya yang di 

katakana oleh1 Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyusun 

pengetahuan mereka dan memberi focus pada bagaimana pentingnya interaksi sosial dan budaya 

                                                           
1 Lev Vygotsky, B. A., Gong, Z., Hessel, S., et al. (2005). Understanding Print: Early Reading 
Development and the Contribution of Home Literations of Home Literacy Experiences. 
Experimental Child Psycology 93, 63-93 
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terhadap perkembangan kognitif mereka. Hal sependapat juga di kemukakan oleh2 Theo dan 

Martin, bahwa sejak lahir hingga usia 3 tahun, seorang anak memiliki kepekaan sensori dan daya 

pikir yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman yang ia serap melalui sensorinya. Oleh sebab 

itu anak mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap aktifitas di sekitarnya. Interaksi yang 

dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak dengan tujuan menstimulasi perkembangan literasi 

akan mempengaruhi perkembngan literasinya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua 

untuk menstimuasi literasi anak yang dilakukan dalam bentuk interaksi dengan anak. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) tahun 2006, yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan memahami bacaan siswa kelas 

1 SD dan MI di Indonesia memperoleh skor 405, yang masih dibawah skor rata-rata 500, dan 

menduduki peringkat ke 41 dari 45 negara yang diteliti oleh 3I. Mullis, Martin, Kennedy, & Foy, 

(2007). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan literasi yang dilakukan di orang 

tua belum berhasil seperti yang diharapkan. Selain kemampuan literasi, minat literasi juga masih 

perlu untuk di perhatikan. Oleh sebab itu Kemampuan ini harus dipupuk atau diajarkan sejak dini 

agar dapat berkembang dengan baik.  

Hubungan keluarga diartikan sebagai proses interaksi anak dengan anggota keluarga, 

khususnya orang tua. Pengaruh orang tua sendiri yang berdampak besar yang dapat dilakukan 

dalam mengembangkan kemampuan literasi dini anak antara lain dengan kegiatan membaca buku 

cerita bersama-sama, sering mengajak anak berbincang-bincang, sering bercerita kepada anak, 

bernyanyi bersama anak, dan masih terdapat banyak lagi. Akan tetapi penggunaan Bahasa Madura 

pun tidaklah luput yang diajarkan pada usia dini oleh sebagian orang tua, hal ini menyebabkan 

penggunaan Bahasa Madura yang erat jika di tanamkan sejak usia dini. Jika orang tua mampu 

memberikan kegiatan eksklusif mengenai belajar Bahasa Indonesia maka sang anak tidak akan 

keberatan jika ada orang asing yang tidak bisa berbahasa Madura maka anak dapat bekomunikasi 

menggunakan Bahasa Indonesia.  

 

Penanaman Literasi Dini Sebagai Awal Kemampuan Pada Anak 

Literasi sering disebut juga sebagai kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan literasi 

awal merupakan penanaman kemampuan atau permulaan langkah membaca dan menulis pada 

anak usia dini. Pola minat dan kebiasaan orang tua dalam aktivitas literasi memberi pengaruh yang 

signifikan dalam pengembangan minat dan kebiasaan literasi anak. Usia dini merupakan usia yang 

paling penting dalam rentang kehidupan manusia. Dimulai dari langkah kecil pembelajaran anak 

oleh orang tua mulai dari minat membaca yang akan dapat memudahkan anak dalam memahami 

bahasa yang di rangsang meskipun sangat sulit karena perlu adaptasi dengan lingkungan sekitar 

yang menggunakan bahasa Madura. Pengembangan literasi awal anak berjalan dengan lebih baik 

bila dalam konteks relasi orangtua anak. Orang yang berbagi emosi positif dalam keseharian 

seperti halnya orang tua, akan memberi panduan dalam aktivitas anak. Pada hakikatnya pencapaian 

perkembangan anak mampu memahami bahasa dengan baik, cara berkomunikasi, dan kesopanan. 

Dengan kata lain membaca dan menulis bukan hanya sebatas melafalkan tulisan saja dan membuat 

                                                           
2 Theo R. dan Martin H. 2004. Pendidikan Anak Usia Dini: Tuntunan Psikologis dan Pedagogis bagi 
Pendidik dan Orang Tua. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. Hlm. 23 
3 Mullis, I., Martin, M., Kennedy, A., & Foy, P. (2007) Progress in international reading literacy study. Pirls 
2006 report. In: Lynch School of Education, 
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huruf atau angka saja tetapi memahami bahasa dan mampu mengungkapkan pemikiran melalui 

cara beriteraksi dengan seksama. Karena salah satu kemampuan literasi dini yang di terapkan 

menjadi hal yang sangat luar biasa di kemudian hari, salah satunya ialah cara berbahasa. Dalam 

rangka pengembangan kemampuan literasi awal di rumah, berbagai macam aktivitas dapat 

dilakukan oleh orangtua. Contohnya berupa membacakan buku cerita dan memberikan materi 

bacaan dengan anak dalam konteks bahasa yang mudah dimengerti, memberi anak kesempatan 

untuk menceritakan kembali cerita yang dibaca, meniru cara membaca orangtua. 4Menurut NICHD 

(National Institute of Child Health and Human Development), ada enam indikator keterampilan 

literasi dini anak (Ghoting et al., 2006), yaitu Print Motivation, Phonological Awareness, 

Vocabulary, Narrative Skills, Print Awareness, Letter Knowledge.  

 

Karakter Etnis Madura Tentang Pola Berpikir 

Banyak kalangan berpendapat bahwa kultur etnis Madura selama ini kurang 

menggembirakan. Memang etnis madura memiliki karakteristik sosial budaya khas yang dalam 

banyak hal tidak dapat disamakan dengan karakteristik sosial masyarakat etnik lain. Suatu realitas 

yang tidak perlu dipungkiri bahwa karakteristik sosial budaya Madura cenderung dilihat orang luar 

lebih pada sisi yang negatif. Pandangan itu berangkat dari anggapan bahwa sikap dan perilaku 

masyarakat Madura itu mudah tersinggung, gampang curiga pada orang lain, temperamental atau 

gampang marah, pendendam sertasuka melakukan tindakan kekerasan. Orang-orang Madura yang 

hidupnya di luar Madura atau sebagai perantauan, mereka akan cenderung mencari kelompoknya 

sendiri, yakni sesama orang Madura. Karena ketika mereka telah bertemu dengan orang yang 

berasal dari Madura, mereka akan merasa memiliki kedekatan emosional tersendiri, sekalipun 

orang itu bukan keluarga kandungnya. Dalam penggunaan bahasapun terkesan susah di mengerti 

seperti contohnya penggunaan logat dan nada yang khas.   

Pendatang atau perantau dari luar kota akan merasa terbebani tentang sulitnya berbahasa 

Indonesia. Menjadi tantangan tersendri, karena kita secara tidak langsung dipaksa memahami 

interaksi, dan penguasaan dua bahasa. Bahasa masyarakat asli dan masyarakat pendatang akan 

saling mempengaruhi yang menimbulkan munculnya pergeseran bahasa dan pemertahanan 

bahasa. Penggunaan bahasa Madura yang masih kental serta kurangnya pemahaman tentang 

bahasa indonesia yang di ajarkan oleh orang tua. Pola pikir masyarakat yang sangat sulit dirubah 

menjadi hal tersulit bagi keluarga khususnya seorang ibu untuk memberikan sebuah kasih sayang 

yang berdampak positif dalam bentuk literasi yang ditanamkan di usia dini. Pengawasan pada anak 

usia dini sangat diperlukan oleh keluarga terutama pada saat berada di luar lingkungan rumah. 

Permasalahan terbesar pada pemberian literasi dini ialah ketika peran orang tua mengajarkan 

bahwa membaca dan menulis tidaklah penting dan inilah yang selalu diajarkan etnis Madura secara 

turun temurun. Keterbatasan bahasa Indonesia bukan menjadi suatu masalah yang terpenting anak 

dapat berbahasa Madura dan pandai mengaji. Merubah pola pikir masyarakat seperti inilah yang 

sangat menjadikan dampak negatif dalam pengkajian bahasa Indonesia. Sebelum anak memasuki 

sekolah yang lebih lanjut terutama anak yang ingin meneruskan sekolahnya keluar kabupaten 

diharapkan anak tidak kesulitan mengikuti pembelajara terutama penggunaan Bahasa Indonesia 

yang baku. Pola pikir etnis Madura seperti ini dilakukan secara turun temurun dari buyut mereka 

sejak dulu yang di terapkan pada keluarga masing-masing dan fenomena semacam ini mendorong 

                                                           
4 Ghoting, S., N. & Diaz, P., M.(2006). Early Literacy Storytimes @Your Library: Partnering with Caregivers for 

Success, American Library Association, Chicago 
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terbentuknya masyarakat exclusive budaya yang di artikan menitik beratkan satu bahasa yang 

dipergunakan sehari-hari yaitu penggunaan bahasa Madura 

 

Lingkungan: Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Anak Usia 

Dini 

Dalam pentingnya pemberian literasi oleh orang tua ke anak sering kali pembekalan literasi 

tersebut mengikuti daerah yang di tinggali. Seperti halnya yang ada di dalam ruang lingkup etnis 

madura yang penggunaan bahasa Madura sangat kental. Sebagaimana yang kita tahu Bahasa 

merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi seorang perantau untuk berinteraksi kepada masyarakat di sekitar. Hal 

ini di sebabkan pemberian literasi oleh orang tua kepada anak secara turun temurun dengan 

menggunakan bahasa Madura. Bahasa Madura seringkali digunakan dalam berkomunikasi bukan 

hanya di dalam ruang lingkup keluarga tapi juga dalam lingkungan masyarakat, yang berarti 

bimbingan seorang keluarga berarti besar dalam menumbuhkan kemampuan literasi anak. 

Lingkungan ialah peran utama dalam pembentukan bahasa Madura selain orang tua di karenakan 

saat anak mulai bermain dengan lingkungan sekitar maka semua bahasa akan membaur menjadi 

satu. Segala usia pun terkadang masih merasa susah saat berbahasa Indonesia terutama orang 

lansia yang sudah lama menetap. Kemampuan bahasa pada anak usia dini tumbuh secara alamiah 

setiap hari untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Bahasa Pada anak-anak yang diajarkan oleh 

orang tuanya melalui percakapan yang beragam, memiliki kesempatan untuk mendengar, 

mempraktikan dan menanggapi berbagai pertanyaan yang bersifat terbuka. Beragam percakapan 

tersebut mengacu pada penggunaan berbagai bentuk bahasa dalam berbagai fungsi komunikatif 

seperti menstimulasi anak untuk bertanya dan bermain. Dari pertanyaan-pernyataan yang 

dikemukakan anak dan jawaban yang diberikan oleh orang tua, seorang anak akan mendapatkan 

beberapa kosakata baru yang sebelumnya belum pernah mereka dengar. Dengan demikian, ketika 

seorang anak mendapatkan pengalaman seperti kejadian sebelumnya, mereka akan mengingat dan 

menceritakan kembali percakapan yang dulunya pernah dilakukan dengan orang tuanya kepada 

orang lain. Permasalahan inilah yang menjadikan kurangnya pemahaman bahasa yang lain seperti 

Bahasa Indonesia. 5 Reese, E., Sparks, A., & Leyva, D. (2010) menyatakan bahwa perkembangan 

anak dirangsang oleh perantara melalui interaksi sosial dengan orang dewasa atau orang yang 

memiliki kompetensi lebih tinggi. Reese, E., Sparks, A., & Leyva, D juga memberikan pendapat 

tentang pembekalan inovasi literasi dini menjadi tiga, yaitu intervensi untuk mengembangkan 

keterampilan dalam konteks membacakan anak buku cerita, mengajak anak bercakap-cakap, dan 

mengajari anak menulis. Dengan proses ini lah anak tidak akan kesulitan dalam menggunakan 

bahasa Indonesia dengan benar serta dapat mendorong proses belajar pada teman seusianya 

Walaupun pada lingkunganyang berbeda, biasanya anak akan pamer kepada teman-temanya. 

Kebiasaan orang tua seperti inilah yang dapat dijadikan sebuah contoh atau panutan pentingya 

pemberian literasi dini karena anak mampu beradaptasi dilingkungan yang menggunakan bahasa 

yang ada disekitar. Oleh karena itu, orang tua sebagai pemegang kendali dalam perkembangan 

bahasa anak berperan untuk membiasakan membaca serta menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik ketika berkomunikasi agar anak-anak juga terbiasa melakukan hal tersebut ketika berada di 

lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolahnya. Bukan berarti literasi yang di ajarkan oleh 

orang tua meninggalkan penggunaan bahasa Madura aslinya tetapi ini untuk mengembangkan 

kemampuan anak untuk memahami pentingnya penguasaan dua bahasa. Semakin terbatasnya 

                                                           
5 Reese, E., Sparks, A., & Leyva, D. (2010) A review of parent interventions for preschool children’s 
language and emergent literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 10, 97-117. 
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kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan anak maka semakin orang tua kurang memperhatikan 

perkembangan anak yang dalam hal ini perkembangan bahasa anak. Karena kurangnya waktu yang 

diluangkan untuk anaknya, akhirnya seorang anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari 

lingkungan eksternal yang mana berpengaruh juga pada perkembangan bahasanya. kurangnya 

pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam Berbahasa Indonesia yang mana dewasa ini menjadi 

salah satu bahasa penting dalam menghadapi masa depan dan komunikasi mempengaruhi anak 

dalam memahami serta menguasai bahasa Indonesia tersebut. Karena seperti yang telah diketahui 

bahwa keahlian dalam berbahasa Indonesia ini diperlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan, 

memiliki jejaring yang luas, dan karir yang baik demi anak. 

 

Keterlibatan Keluarga dan Perang Orang Tua Pada Perkembangan Literasi anak 

Keterlibatan keluarga pada proses perkembangan literasi anak usia dini adalah sebagian 

besar dari peran orang tua, meskipun demikian pernyataan ini belum tentu benar adanya karena 

lingkungan masyarakat juga tidak kalah pentingnya tentang perkembangan literasi anak. Kerja 

keras orang tua sangatlah berperan penting dalam membangun karaker anak untuk dapat berbahasa 

dengan baik. Konteks keluarga di rumah adalah sebuah lingkungan yang paling signifikan bagi 

anak dalam pengembangan literasi awal mengingat keluarga adalah orang yang paling dekat bagi 

anak. Orangtua yang memiliki keterlibatan terhadap aktivitas membaca dan menulis anak akan 

aktif memberi arahan pada anak, sehingga selanjutnya akan berlanjut meski tanpa arahan. 

Meskipun terasa sangat sulit dan dapat dikatakan mustahil tetapi ini adalah salah satu cara yang 

efektif untuk mengembangkan literasi anak usia dini melihat di usia produktif anak seusia ini 

sangat mudah mencerna segala sesuatunya. Pembekalan orang tua terhadap literasi anak usia 

tentang pengenalan bahasa Indonesia yang kurang dapat berakibat fatal pada kedepa anak. Pertama 

anak akan merasa kesulitan saat berkomunikasi atau berdialog menggunakan bahasa Indonesia, 

dan yang kedua anak akan merasa terbebani tentang pelajaran dan penggunaan bahasa yang di 

sampaikan oleh guru. Kesadaran serta kepercayaan orang tua terhadap kegiatan membaca, 

mempengaruhi kualitas kecerdasan literasi anak untuk menjadi pembaca yang aktif dimasa 

depannya. Peran yang dapat dilakukan orang tua dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak 

usia dini antara lain, orang tua lebih banyak meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan 

anak dan menggunakan tata bahasa serta kosakata yang benar ketika berkomunikasi. Pola minat 

dan kebiasaan orang tua dalam aktivitas literasi memberi pengaruh yang menonjol dalam 

pengembangan minat dan kebiasaan literasi anak. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan orang 

tua dalam meningkatkan bahasa dan literasi anak usia dini. Pertama adalah orang tua membaca 

buku bersama-sama dengan anak, kedua adalah orang tua melakukan percakapan dengan anak, 

dan yang ketiga adalah orang tua dan anak melakukan aktivitas menulis bersama-sama. Ketiganya 

merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan literasi anak usia 

dini. Kemudian untuk mencegah timbulnya rasa bosan, orang tua dapat melakukan cara-cara unik 

dan menyenangkan dalam menciptakan kegiatan agar anak dapat tertarik dan ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut, yakni melalui metode bermain sambil belajar. Bermain merupakan salah satu 

alat yang paling berpengaruh dalam pembelajaran kemampuan bahasa anak. Karena melalui 

komunikasi dari bermain inilah anak dapat memperluas kosakata serta mengembangkan daya 

penerimaan dan pengekspresian berbahasa. 6Walaupun kebanyakan anak mulai membaca ketika 

                                                           
6 evy, B. A., Gong, Z., Hessel, S., et al. (2005). Understanding Print: Early Reading Development and the 
Contribution of Home Literations of Home Literacy Experiences, 63-93 
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mereka memasuki sekolah dasar, namun pengalaman literasi selama mereka berada di usia pra 

sekolah di yakini akan membentuk fondasi yang kuat pada perkembangan membacaya (Levy et 

al., 2006). Literasi dini bukan hanya diartikan sebagai pengajaran membaca, tetapi menjadikan 

anak mencintai membaca dan membangun jembatan untuk membaca agar anak di kemudian hari 

lebih siap ketika sudah waktunya belajar membaca. Peran orang tua sendiri adalah sebagai sang 

pemegang tombak terpenting untuk memberikan pembelajaran, motivasi, ilmu, dan yang penting 

bagi pertumbuhan literasi anak 
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