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ABSTRAK

"Bcihasa adalah alat komunikasi antcira anggota masyarakat berupa

simbol bunyiyang dihasilkan oleh alat ucap manusia " (Keraf 1997, p. I). Cam

berbahasa masing-masing perorangan maupun kelompok memiliki perbedaan

sebagai ciri kiiasnya masing-masing, seperti yang ada pada dusun Deres yang

lingkungannya berdekatan bahakan berdampingan dengan Tempat Pembuangan

Akhir (TPA).

Karena lingkungan seperti itulah cara berbahasa k/msusnya pada

anak-anak usia 5-10 tahun memiliki perbedaan dengan cara berbahasa

anak-anak di tempat lain seperti di Salatiga. Dari data yang didapatkan dari

pengamatan, terdapat perbedaan terhadap penggunaan bahasa, dimana bahasa

tersebut tidak digunakan seperti sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan

solusi agar penempatan-penemptana bahasa yang kurang tepat bagi usia

mereka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bahasa di kalangan

anak-anak di dusun Deres berdasarkan pada teori sosiolinguistik, dan juga

bertujuan untuk memberikan solusi untuk menghindari penggunaan

bahasa-bahasa yang kurang tepat bagi anak-anak usia 5-10 tahun.

Gagasan penulis adalah untuk mempelajari cara berbahasa anak-anak

usia 5-10 tahun berdasarkan pada teori sosiolinguistik yang memiliki dua

kategori cabangyaitu makro dan mikro. Degan melihat teori-teori tersebut studi
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sosiolinguistik merupakan landasan untuk metode penilitian yang tepat guna

mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tentang cara berbahasa

anak-anak usia 5-10 tahun di Dusun Deres. Lebih lanjut penulis mewujudkan

solusi dengan meniliti lebih dalam bagaimana cara berbicara anak-anak usia
5-10 tahun di Dusun Deres

, sehingga akan didapatkan solusi yang tepat untuk

mengatasi masalah tersebut.

Keywords: sosiolinguistik, mikro, bahasa, anak-anak, usia 5-10 tahun

PENDAHULUAN

Latar belakang

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia menurut Keraf (1997, p. 1). Bahasa

merupakan sesuatu bentuk komunikasi yang selalu didengar dan dilakukan.

Seperti halnya beberapa waktu lalu, penulis mengunjungi sebuah desa yang

bernama Deres, Bawen, Kabupaten Semarang. Dikarena tempat dan

masyarakatnya yang berbeda dan unik, mereka hidup berdampingan dengan

sampah yang tepatnya merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga

kami tertarik untuk meneliti seperti apa bahasa yang ada didalamnya.

Di dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan untuk mengamati

cara berbahasa anak-anak yang ada di desa tersebut. Selama pengamatan, penulis

mengetahui bahwa anak-anak di desa tersebut adalah anak sebaya yang berusia 5

sampai dengan 10 tahun. Di sana mereka bermain dengan cara bersama-sama,

baik anak laki-laki maupun perempuan. Mereka berinteraksi dengan

menggunakan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan bawah atau Ngoko.

Sebagai warga Salatiga, secara umum penulis menggunakan bahasa

Jawa. Namun di sisi lain setelah mengamati seperti apa bahasa Jawa yang ada di

dalam lingkungan tersebut, diketahui ada hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih

dalam. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk untuk melakukan

penelitian terkait dengan penggunaan bahasa di kalangan anak usia 5-10 tahun

25



yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kemasyarakatan sebagai ilmu

Sosiolinguistik.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahasa di

kalangan anak-anak di Dusun Deres. Seperti kita ketahui bersama, bahwa di usia

anak-anak, bahasa sangatlah penting sebagai media komunikasi baik dengan

teman sebaya maupun dengan orang tua, tetangga, guru, dan orang-orang sekitar.
Pada masa anak-anak

, mereka belum bisa mencerna dan memilih bahasa apa

yang pantas dan layak untuk digunakan. Banyak faktor yang ikut andil dalam

proses pembelajaran bahasa pada anak. Faktorfaktor tersebut bisa merupakan

faktor baik maupun buruk. Di samping penulis bertujuan untuk melakukan

pengamatan, penulis juga akan mencari tahu apakah ada penyalahgunaan dalam

pemakaian bahasa disana. Apabila di kemudian hari penulis menemukan adanya

penyalahgunaan dalam pemakaian bahasa, penulis akan mencari tahu

faktor-faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi.

Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penulisan karya tulis ini adalah:

1
.
 Manfaat akademik/teoritis

Manfaat akademik/teoritis yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah

untuk memperkaya khasanah keilmuan, peningkatan pengetahuan

tentang bahasa yang merupakan basic penulis.
2

. Manfaat praktis

a
. Bagi para mahasiswa bahasa: sebagai bahan kajian pembelajaran

sosiolinguistik yang bercermin pada realita yang ada disekitar kita,

sehingga diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami.
b

. Bagi pembaca/masyarakat: sebagai informasi berkenaan dengan

penggunaan bahasa yang unik dan nyata yang terpapar jelas berada
di sekitar kita.
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GAGAS AN

Kondisi Kekinian

Sekilas Ten tang Dusun Deres

Dusun Deres adalah sebuah daerah kecil yang terletak di Kabupaten

Semarang, tepatnya berada di Kecamatan Bawen. Daerah ini merupakan daerah

yang jauh dari pusat kota dan berada di antara Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Jalur akses untuk menuju daerah ini juga tidak mudah karena tidak dilalui oleh

angkutan umum. Sebagian besar masyarakatnya menggunakan kendaraan

pribadi, seperti sepeda motor, untuk menuju daerah lain. Selain itu, daerah ini

juga merupakan daerah yang unik karena di dusun terdapat sebuah Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) yang bernama Blondo. Masyarakat Dusun Deres ini

pun mampu hidup baik dan berdampingan dengan sebuah TPA di dalamnya.

a
.
 Kondisi Anak-anak Dusun Deres Usia 5-10 Tahun

Melihat kondisi lingkungan Dusun Deres seperti yang digambarkan di

atas, tentu saja hal ini membuat masyarakatnya pun berbeda dengan masyarakat

lain. Hal ini juga akan sangat mempengaruhi keadaan anak-anak di dusun

tersebut, terutama anak-anak usia 5-10 tahun. Mereka sering kali berinteraksi

secara berkelompok, misalnya saja dalam bermain. Mereka sering kali bermain

bersama-sama disore hari disekitar rumah mereka, misalnya pergi bermain di

sekitar jembatan atau bermain ke salah satu rumah. Selain itu, anak-anak di sana

juga tidak membedakan usia serta gender. Laki-laki maupun perempuan tidak

malu untuk berinteraksi atau bermain bersama. Ada anak yang saling menghargai

satu sama lain tetapi ada pula yang tidak peduli dengan sesama. Mereka saling

mengejek dan terkadang beradu fisik hanya karena hal-hal kecil dan sepele. b.

b
. Gaya Berbahasa Anak-anak Dusun Deres Usia 5-10 Tahun

Mayoritas anak-anak di Dusun Deres menggunakan bahasa Jawa sebagai

sarana untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa yang

digunakan ialah Bahasa Jawa 'Ngoko', bahasa ini sangat familiar kerena bahasa

inilah yang menjadi „Mother Tongue' atau yang lebih sering disebut dengan

bahasa ibu. Dimana dari bahasa ibulah anak-anak tersebut mendapatkan

bahasanya untuk pertama kali sejak ia dilahirkan. Dari lingkup keluarga terdekat,

mulai dari orangtua, saudara, maupun orang-orang sekitar seperti tetangga dan
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teman sebaya, semua menggunakan bahasa Jawa 'Ngoko' sebagai bahasa yang

mereka gunakan untuk berkomunikasi. Hal inilah yang melatarbelakangi bahasa

Jawa Ngoko menjadi bahasa yang digunakan oleh anak-anak di Dusun Deres.

Selain karena bahasa ibu yang mempengaruhi, ada pula hiburan-hiburan

yang didapatkan oleh anak-anak tersebut seperti gendhing jawa, ketoprak dan ada

pula kuda lumping. Dimana semua hiburan tersebut menggunakan bahasa Jawa

sebagai bahasa pengantarnya. Hal inilah yang memperkuat kedudukan bahasa

Jawa sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan tersebut. Hal-hal tersebut di

atas itulah yang menjadikan anak-anak usia 5-10 tahun di Dusun Deres itu sangat

fasih dan lancar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa "Ngoko,.

Anak-anak tersebut juga terlihat sangat percaya diri dalam menggunakan bahasa

Jawa 'Ngoko' sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih

dewasa ataupun kepada para pendatang yang berkunjung ke Dusun Deres.

Kondisi inilah yang membentuk sebuah stigma bahwa bahasa Jawa "Ngoko'

adalah bahasa yang memiliki unsur penyatuan berkomunikasi bagi anak-anak

tersebut kepada siapa saja.

Akan tetapi anak-anak tetaplah menjadi individu yang masih rentan

dalam mencerna sesuatu hal yang barn, termasuk bahasa itu sendiri. Karena pada

usia 5-10 tahun ini anak-anak sedang aktif dalam aktifitas bermain, sehingga

tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan berinteraksi dengan banyak orang,

kemudian mereka akan menyerap dan mengimitasi apa saja yang mereka

dapatkan. Dalam percakapan mereka saat bermain, terdengar istilah-istilah Jawa

seperti 'asu
'

, 
'pentil', bajingan', 'kere', ,ndes,, dan lainnya.

Sosiolinguistik

a. Pengertian Sosiolinguistik

Secara harfiah Sosiolinguistik terdiri dari dua unsur kata. Pertama, Sosio

yaitu sebuat ilmu sosial yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok

maupun fungsi kemasyarakatan. Kedua, Linguistik merupakan sebuah ilmu

bahasa yang mengulas tentang unsur yaitu fonem, morfem, kata, kalimat dan

sebagainya. "Sosiolinguistik ialah studi atau pembahasan dari bahasa

sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat" (Nababan,

1984 , p. 2).



b. Cabang Sosiolinguistik

!/" Mikro Sosiolinguistik
" ...yang jelas ciri linguistik yang menjadi titik pusat perhatian

pengkajian mikro sosiolinguistik adalah tingkah ujar (speech act)" (Searle, 1965,

p. ) yang teijadi dalam kelompok-kelompok primair menurut sosiolog, dan

tingkah ujar itu dimodifikasikan oleh variabel-variabel seperti status keakraban

(intimasi), pertalian keluarga, sikap, dan tujuan antara tiap anggota kelompok.

Makro Sosiolinguistik

"Sebaliknya, ahli makro sosiolinguistik menerima definisi tentang

individualitas tipe" ....individu yang unik adalah titik pertemuan sejumlah
variabel" (Eyseenk, 1952 , p.l 8) "dan berusaha melihat distriusi

perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat menurut,....umur, jenis kelamin,

pekeijaan, dan keanggotaan ethnis dari pemakai bahasa yang dikaji" (Labov,

1966b, p. 25).

c. Katagori Bahasa di Dusun Deres Berdasarkan Pada Cabang Ilmu

Sosiolinguistik
"Wajarlah kalau pembagian antra kedua pendekatan itu jauh dari jelas,

tapi itu pun sudah cukup baik dipakai untuk membuat analogi sosiologinya,

(Timasheff, 1957 , p.269) yaitu istilah mikro dan makro, sehingga kita dapat

istilah sosiolinguistik mikro untuk analisis-analisis yang ditekankan pada

individu dalam interaksi intra-kelompok yang kecil dan informal, sedang istilah

sosiolinguistik makro diberikan pada sosiolinguistik dimana pengkajiannya pada

tataran inter (antar) kelompok yang besar: sehingga bisa dipakai untuk mengkaji

kontak antar bangsa dan negara. Memang secara kasat mata, antar makro dengan

mikro agak sulit dibedakan."

Dari penuturan di atas, berdasarkan kondisi Dusun Deres dan juga

berbekal pengertian dan cabang-cabang sosiolinguistik, diketahui bahwa kondisi

tersebut masuk dalam cabang sosiolinguistik berkategori mikro.
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Seperti yang diketahui bersama, bahwa penelitian ditekankan pada

sekelompok anak-anak usia 5-10 tahun. Dengan fokus pengamatan pada:

1
. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama teman

2
. Bahasa apa yang digunakan untuk berkomunikasi

3
. Bagaimana seperti apa bahasa tersebut digunakan

Dari poin-poin tersebut didapatkan bahwa (1) anak-anak tersebut

berinteraksi dengan sesama teman seperti tidak ada batasan usia maupun gender,

(2) bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Jawa 'Ngoko', (3)

bahasa tersebut digunakan seperti halnya tanpa saringan, dan diketahui mereka

mengucapkan beberapa kata-kata kepada teman-temannya sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kata-kata

Kata Arti dalam Bahasa Indonesia

Asu Anjing

Pentil Puting susu

Bajingan Bajingan

Kere Mi skin

Ndes Panggilan kepada teman, namun dalam

kalangan orang jawa panggilan ini

dianggap kurang berkenan

Ndasmu Kepalamu

Logok Mengumpat, menghujat

Cocote Omongannya

Dapurmu Gayamu

Celeng Babi/hewan (mengatai orang dengan

istilah hewan)

Lonte Wanita seks komersial

Tai Kotoran (tinja)

Pekok Bodoh

Jancuk Umpatan

Bajirut Umpatan
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Picek Umpatan

Modaro Umpatan

Matio Umpatan

Edan Gila

Data dari tabel di atas merupakan hasil penelitian pada 15 orang anak di

Dusun Deres. Setelah diketahui arti dari kata-kata tersebut, tenyata semua kata

itu merupakan kata-kata yang kurang baik apabila diucapkan oleh anak-anak

yang masih berusia 5-10 tahun.

"Objek kajian yang mengherankan dan memalukan: di satu pihak

tingkah laku itu begitu spontan dan ramah, tapi di lain pihak juga

misterius dan tidak berarti tampaknya tidak ada kata yang bisa

dipakai untuk menjelaskannya, atau tidak ada konsep apapun

untuk menanganinya" (Argyle, 1967, p.85).

Tingkah laku yang begitu spontan dan ramah dari anak-anak tersebut

tidaklah menjadi sesuatu yang tidak ada poin buruknya. Jelas terlihat bahwa data

di atas menerangkan bahwa bagaimana anak-anak tersebut berkomunikasi

dengan teman sebayanya.

d. Masalah Utama Dalam Kajian Sosiolinguistik
"Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa

dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya" (Nababan,).

Faktor yang berpengaruh pada cara berbahasa anak-anak usia 5-10 tahun

di Dusun Deres ialah, sebagai berikut:

1
. Faktor lingkungan

Tempat mereka tinggal dimana telah dijelaskan di atas bahwa mereka

tinggal di lingkungan yang lebih keras dari pada lingkungan tempat

tinggal anak-anak di desa lain. Tinggal di lingkungan yang

berdampingan erat dengan sampah tidaklah semudah seperti orang pada

umumnya, bahwa orang tua mereka juga berhubungan dengan

pekeijaan yang berbau sampah. Jadi, secara langsung maupun tidak,

anak-anak tersebut akan bergaul dengan orang-orang yang telah akrab
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dengan sampah dan kehidupannya yang keras. Lingkungan yang keras

inilah yang membentuk karakter anak-anak tersebut sebagaimana telah

terpapat pada penjelasan di atas. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor

ini merupakan jalan bagaimana poin buruk dalam berbahasa anak-anak
tersebut ada.

3
. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial yang berpengaruh pada cara berbahasa anak-anak usia
5-10 tahun di Dusun Deres ialah orang-orang yang ada di sekitarnya,

seperti kedua orangtua, kakak atau adik, tetanggan, dan juga teman

sebaya mereka. Di sana semua orang menggunakan bahasa Jawa

sebagai sarana untuk berkomunikasi. Seperti yang telah diketahui
bersama, bahwa Dusun Deres ini terletak di Kecamatan Bawen

,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Didukung dengan paparan di atas

yang menyatakan bahwa anak-anak di sana disuguhi hiburan yang pekat

dengan budaya jawa seperti ketoprak, dan juga adanya komunitas kuda

lumping Langen Budaya yang dikelola oleh warga Dusun Deres. Hal

itulah yang membuat anak-anak usia 5-10 tahun di Dusun Deres tersebut

sangat fasih dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa.

Solusi yang Pernah Ditawarkan

Selama ini, hanya ada sekolah dan orang tua yang dapat memberikan

pengajaran ataupun pengertian mengenai hal ini. Hal ini menyebabkan tidak

adanya efek jera untuk anak-anak tersebut berkata seperti tidak ada batasannya.
Melihat fakta ini

, diperlukan suatu gagasan untuk dapat merubah bagaimana cara

anak-anak tersebut berkomunikasi dengan cara yang semestinya layak untuk usia
rata-rata 5-10 tahun.

Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Dapat Diubah

Kondisi Dusun Deres saat ini masih jauh dari kata layak. Karena di

lapangan masih bisa ditemukan beberapa hal yang bisa dikatakan belum

memenuhi standart kelayakan. Layak yang dimaksud adalah kehidupan yang

nyaman dan jauh dari bau sampah, intraksi seharusnya seimbang antar sesama,
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dan sarana fasilitas umum yang seharusnya dapat dijangkau lebih mudah.

Pencetus gagasan akan dapat mengubah yang terfokus kepada interaksi yang

seimbang antar sesama. Hal ini disebabkan tema gagasan yang diajukan adalah
"Studi 'Mikro' Sosiolinguistik Anak-anak Usia 5-10 tahun di Dusun Deres

Kabupaten Semarang."

Melalui analisis gagasan ini pencetus gagasan ingin menyampaikan

faktor penyebab terjadinya interaksi yang tidak seimbang antar sesama. Setelah

menemukan faktor dan bukti kemudian memberikan beberapa referensi buku,

dimana di buku tersebut terdapat penulis yang mendeskripsikan lebih jauh

tentang interaksi bahasa. Pencetus gagasan tidak dapat sepenuhnya mengubah

suatu kebiasaan di daerah Deres. Karena pencetus gagasan sama sekali tidak

berhak begitu saja mengubah kebiasaan seseorang di Dusun Deres hanya dengan
faktor dan anilisis data atau referensi buku.

Kemungkinan hanya 15-20 persen gagasan ini dapat sedikit merubah

kondisi kekinian dari Dusun Deres. Pencetus gagasan menginginkan agar warga

di sana melihat beberapa faktor yang disebutkan tentang interaksi bahasa yang

belum seimbang dan melihat penggolongan bahasa yang mereka gunakan dengan

referensi yang ada. Pencetus gagasan ingin masyarakat tidak seketika itu

merubah pola interaksi bahasa mereka tetapi minimal mereka sudah tahu

bagaimana cara berinteraksi yang seimbang. Interaksi yang seimbang ini

menekankan kepada dengan siapa kita berbicara lalu bahasa apa yang seharusnya

digunakan dalam interaksi sehari -hari bagi anak-anak usia 5-10 tahun.

Pihak-Pihak yang Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan

Demi terwujudnya gagasan tersebut, dibutuhkan banyak pihak guna

membantu pelaksanaan implementasi gagasan tersebut. Pihak-pihak beserta

peranannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut
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Tabel 2. Pihak-Pihak yang Dapat Berkontribusi dalam Pengimplementasian

Gagasan

Beserta Peranannya.

PihakPihak yang
Berkontribusi

Peran

Pemerintah Menjadi perantara antara peneliti dan

masyarakat dalam mensosialisasikan

pentingnya berbahasa yang baik dan

benar guna mewujudkan komunikasi

yang koheren antar individu.

. Koordinator pelatihan bagi masyarakat

untuk dapat menggunakan bahasa sesuai

dengan sebagaimana fungsinya.

Peneliti Meneliti karakteristik bahasa anak-anak

di Dusun Deres.

. Menemukan isu-isu bahasa yang sedang

menjadi topik hangat di masyarakat.

Memberikan informasi kepada

masyarakat tentang pentingnya

berbahasa yang baik dan benar.

Masyarakat Meneliti karakteristik bahasa anak-

anak di Dusun Deres.

. Menemukan isu-isu bahasa yang

sedang menjadi topik hangat di

masyarakat.

Memberikan informasi kepada

masyarakat tentang pentingnya

berbahasa yang baik dan benar.

Pusat Bahasa

Depdiknas

Menentukan standard kompetensi

pendidikan karakteristik pada anak

yang dapat diaplikasikan dalam

pendidkan moral di sekolah
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Langkah-langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan

1
. Melakukan penelitian untuk menentukan kondisi berbahasa anak-anak usia

5-10 tahun di dusun Deres
.

2
. Mensosialisasi pentingnya berbahasa dalam kehidupan sehari-hari.

3
. Adanya kerjasama antara pihak yang berkontribusi dalam

pengimplementasian gagasan yaitu warga dusun Deres dengan peneliti

untuk memberi penuluhan pada anak-anak tentang bahasa.
4

. Adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam membimbing dan

mengarahkan anak-anak usia 5-10 tahun di lingkungan tersebut.
5

. Adanya penelitian lanjut untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di

daerah tersebut dengan daerah lain.

Kesimpulan

Inti Gagasan

Setelah penelitian mengenai kajian mikro sosiolinguistik, dapat

disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan oleh anak-anak di dusun Deres

termasuk dalam kategori bahasa yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya

beberapa faktor yang membentuk kondisi tersebut, seperti faktor lingkungan dan

sosial budaya. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam
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Teknik-teknik Implementasi
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bisa diterapkan secara tepat. Teknik-teknik yang diusulkan tersebut adalah
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. Melakukan penelitian tentang kondisi bahasa yang digunakan anak-anak

usia 5-10 tahun di dusun Deres

2
. Melakukan sosialisasi pentingnya bahasa

3
. Melakukan penyuluhan, bimbingan, dan pengarahan penggunaan bahasa

untuk anak-anak
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Langkah-langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan

1
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4
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5
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2
. Melakukan sosialisasi pentingnya bahasa

3
. Melakukan penyuluhan, bimbingan, dan pengarahan penggunaan bahasa
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Prediksi hasil yang akan diperoleh

Dari gagasan ini diharapkan akan tercipta hal-hal berikut ini:

1
. Terwujudnya generasi muda yang mampu menggunakan bahasa dengan

baik dan benar, bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
2

. Terciptanya karakteristik berbahasa anak yang sesuai dengan usia
mereka.

3
. Terciptanya kondisi moral yang baik bagi anak bangsa, terutama yang

berkaitan dengan bahasa.

Prediksi tersebut akan berdampak pada

1
. Meningkatnya kemampuan anak-anak usia 5-10 tahun untuk berbahasa

dengan baik dan benar.
2

. Meningkatnya nilai moral anak-anak usia 5-10 tahun di dusun Deres

sehingga menjadikan mereka lebih dapat menempatkan kata-kata yang

tepat untuk berkomunikasi.
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