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Pemakaian bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada awal tahun 

pelajaran anak yang masuk di TK Masyitoh Lamaran dan TK Masyitoh Temukerep Kecamatan 

Larangan Kabupaten Brebes ini masih menggunakan bahasa ibu atau masih campuran ada yang 

bahasa Indonesia ada yang bahasa Jawa. Kegiatan di TK penggunaan bahasa dan bahasa Jawa 

dalam proses pembelajaran yang latar belakangnya dari pemakai bahasa ibu atau keluarga maka 

bahasa Indonesia mengikuti irama perkembangan anak dalam bertutur kata yang diantarkan oleh 

guru melalui ungkapan – ungkapan kata atau kalimat. Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif, 

populasinya adalah kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Wali Murid yang ada di TK Masyitoh 

Lamaran dan TK Masyitoh Temukerep yang ada di kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 

Ukuran sampel ditentukan dengan Cluster Random Sampling. Tehnik pengumpulan data dengan 

menggunakan Interview, Observasi dan Dokumentasi. Analisis penelitian dengan menggunakan 

kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan penelitian selanjutnya bahwa analisis 

data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penggunaan Bahasa Jawa digunakan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak adalah untuk 

memperjelas bahasa Indonesia sebagai pemahaman mengenai suatu hal, di Taman Kanak-kanak 

penggunaan bahasa Indonesia lebih besar porsinya dibandingkan dengan penggunaan Bahasa 

Jawa. Namun pengaruh penggunaan bahasa jawa dilatari oleh kultur budaya Jawa yang arif dan 

baik. Penggunaan bahasa Indonesia dan Jawa dalam proses Belajar Mengajar maupun di sisipkan 

dalam Lagu-lagu anak-anak. Berdasarkan penelitian ini disarankan Bahwa perkembangan dunia 

pendidikan sudah sedemikian maju, sehingga Taman Kanak-kanak dengan budaya keilmuanya 

harus bisa mengimbangi kemajuan tersebut, dan tidak terpuruk karena persoalan 

mempertahankan tradisi yang ada. Bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama harus lebih 

selektif guna memberikan arah didik bagi anak usia dini, baik di internal keluarga maupun di 

lingkungan pergaulan serta di sekolah. 


