
  

Mempertahankan bahasa keluarga Anda - Meningkatkan 
masa depan anak Anda 

 

Penting untuk mendorong anak-anak Anda berbicara dan menulis dalam bahasa 
keluarga Anda, sedini mungkin. 

 

 

 

 

 

 

Belajar bahasa Inggris setelah mempelajari bahasa keluarga, atau belajar bahasa Inggris dan bahasa 
keluarga secara bersamaan, bisa memakan waktu lebih lama, tetapi anak Anda tidak akan dirugikan. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang mahir dalam lebih dari dua Bahasa 

• Lebih kreatif, bisa berpikir lateral, dan pemecah masalah yang baik 

• Memiliki keterampilan memori dan konsentrasi yang meningkat 
 

DUA BAHASA LEBIH BAIK DARIPADA SATU!!   BAGAIMANA ANDA BISA MEMBANTU? 
 

Anak-anak membutuhkan input bahasa yang berkualitas dan berkuantitas untuk 
mengembangkan keterampilan bahasa yang kuat. Sebagai penyedia utama input untuk bahasa 
keluarga, Anda dapat membantu menyediakan keduanya. 

➢ Bercakap-cakap dalam bahasa keluarga sebanyak mungkin - dalam percakapan sehari-hari, 
rutinitas keluarga dan selama acara keluarga dan perayaan. 

➢ Ajak semua orang di keluarga atau lingkaran sosial Anda yang berbicara bahasa keluarga untuk 
menggunakannya sebanyak mungkin. 

➢ Nyanyikan lagu, bercerita, peribahasa dan puisi tradisional dalam bahasa keluarga. 
➢ Baca bersama setiap hari. Bicarakan tentang apa yang Anda baca. 
➢ Jelajahi semua jenis tulisan: majalah, koran, dan juga buku: buku bergambar, komik, cerita atau non-

fiksi. Jangan lupa materi online, termasuk eBuku atau aplikasi yang menggabungkan cetakan, suara, 
dan gambar. 

➢ Baca buku bilingual, atau gunakan bahasa keluarga untuk berbicara tentang cerita dan artikel yang 
ditulis dalam bahasa Inggris. 

➢ Gunakan bahasa keluarga saat membantu pekerjaan rumah atau proyek dari sekolah. 
➢ Tonton program dan film dalam bahasa keluarga di DVD, televisi atau online. Anda dapat memilih 

yang bersubtitle bahasa Inggris. 
➢ Bersenang-senang. Mainkan musik dan games dalam bahasa keluarga. 

Boleh saja kadang-kadang membicarakan tentang bagaimana yang dikatakan atau ditulis dalam 
bahasa keluarga dibandingkan dengan bahasa Inggris. Ini membantu mengembangkan 
fleksibilitas mental dan kosa kata dan tata bahasa dalam kedua bahasa. 

 

 

 

 

 
Beberapa Referensi 
The benefits of Multilingualism [Manfaat Multilingualisme]: http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-
benefits-of-multilingualism-full-article/ 
What the research shows [Apa yang ditunjukkan oleh penelitian ini]: https://www.actfl.org/advocacy/what-the-
research-shows 
Place of first language [Tempat bahasa pertama]: http://www.tesol.org.au/Advocacy/Place-of-First-Language 

Membangun keterampilan bahasa dan melek huruf anak-anak Anda dalam bahasa Anda akan 
membantu mereka  
• Tetap berhubungan dengan keluarga 

• Mengembangkan rasa identitas dan kepemilikan 

• Menjadi pembaca, pendengar, dan komunikator yang lebih baik 

• Berhasil di sekolah 

• Memiliki opsi lebih untuk studi, pekerjaan, dan perjalanan di masa depan 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT DAN UNTUK MENGHUBUNGI KELUARGA BILINGUAL 
LAINNYA DI ACT 
• Kunjungi Alliance Bilingual Education Alliance di https://actbilingual.weebly.com/ atau di FB 

• Bergabunglah dengan grup Facebook: Keluarga Bilingual Canberra 
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