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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Anak adalah anugerah dari Allah SWT. Anak 

merupakan aset penerus bangsa karena melalui tangan-

tangan anak kelak negara Indonesia akan terus maju dan 

berkembang.Anak merupakan pribadi yang berbeda 

dengan orang dewasa. Anak merupakan fase 

perkembangan dasar yang kelak akan membentuk 

pribadi individu dewasa. Tahapan perkembangan 

kognitif anak yang masih masuk pada masa menerima 

informasi kemudian mengolahnya melalui pemahaman 

yang konkret atau nyata, membuat anak memerlukan 

suatu tindakan nyata seperti menyentuh,meraba, merasa 

dan bahkan mengekplorasi suatu benda. Melalui kegiatan 

tersebutlah anak dapat memperoleh pengetahuan, dapat 

belajar untuk mengetahui sesuatu. Tidak hanya 

perkembangan kognitif,perkembangan berbagai aspek 

lainpun seperti bahasa, motorik, emosi, sosial  kreativitas 

dan lain sebagainya masih berada pada tahap awal 

sebuah perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan 

ini merupakan fondasi dasar bagi tahapan perkembangan 

selanjutnya. 
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Cara yang paling dekat dengan fase perkembangan 

anak untuk memahami dunianya adalah melalui 

bermain. Karena melalui bermain yang menyenangkan 

dapat terpenuhi rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu. 

Seperti ketika anak ingin memahami tentang jauh dan 

dekat, dapat dilakukan kegiatan bermain aktif berlari 

menjauhi dan mendekati sebuah objek. Selain untuk 

memperoleh kesenangan dan informasi, melalui aktivitas 

bermain anak dapat memanfaatkan energy berlebih yang 

anak miliki agar dapat berguna bagi tubuhnya. 

Dengan demikian, agar tahap perkembangan dasar 

ini dapat berkembang dengan optimal dan baik, maka 

jangan sia-siakan masa bermain anak. biarkanlah anak 

berkembang sesuai dengan masa dan tahapan 

perkembangannya. Biarkanlah anak melalui masa 

bermainnya. Sehingga tahap dasar perkembangan dapat 

terlewati sesuai harapan dan menjadi dasar yang kokoh 

untuk tahapan perkembangan selanjutnya. 
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BAB II 

BERMAIN 

 

2. Uraian Bahan Perkuliahan 

2.1 Pengertian Bermain 

Menurut Freud, bermain adalah Fantasi atau 

lamunan sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-

harapan maupun konflik pribadi (Gee dan Meredith, 1997) 

.Menurut Johnson,bermain adalah Kegiatan yang diulang-

ulang demi kesenangan(Sujiono, 2009). Menurut 

Sudono,bermain adalah  Kegiatan yang dilakukan dengan 

atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau 

memberikan informasi, memberi kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak. menururt 

Schwartzman, bermain adalah pura-pura dan bukan sesuatu 

yang sungguh-sungguh (Sudono, 2000). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa bermain adalah Kegiatan pura-

pura yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat 

demi kesenangan sehingga anak dapat memproyeksikan 

harapan-harapan maupun konflik pribadi. 

Dengan demikian kegiatan bermain ini mempunyai 

tujuan, yaitu Agar anak dapat mengeluarkan semua perasaan 

negatif, seperti pengalaman yang tidak 
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menyenangkan/traumatik dan harapan-harapan yang tidak 

terwujud melalui bermain dalam realita sehingga timbul 

perasaan senang dan lega. Hal ini merupakan tujuan dasar 

seorang anak bermain, karena anak belum memiliki tujuan 

yang lebih mendasar lain selain untuk memperoleh 

kesenangan. 

Bermain memiliki beberapa ciri yang dapat 

membedakan aktivitasnya dengan aktivitas lain, diantaranya :  

1. Dilakukan berdasarkan motivasi instrinsik  

Kegiatan bermain dilakukan berdasarkan keinginan 

anak sendiri. Hal ini dilakukan tanpa paksaan dari 

pihak lain. 

2. Diwarnai oleh emosi-emosi positif  

Ketika melakukan kegiatan bermain, setiap anak akan 

merasa senang dan bersemangat. Ketika anak sedang 

dalam masalah dan kemudian bermain, anak akan 

merasa senang kembali dan melupakan masalahnya. 

3. Fleksibel  

Kegiatan bermain dapat berubah sesuai keinginan 

anak kapan saja dan dimana saja.  

4. Menekankan pada proses bukan pada hasil  

Kegiatan bermain selalu melihat dari sisi ketika 

proses berlangsung. Anak akan terlatih keterampilan 

motorik halusnya, bahasa, bahkan kognitifnya ketika 
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bermain. Namun jika melihat sisi hasil kegiatan 

bermain akan berbeda. Karena yang tampak adalah 

alat permainan yang berantakan, lantai kotor, dan 

lain sebagainya. Untuk itu yang harus ditekankan 

dalam kegiatan bermain adalah proses bukan hasil. 

5. Bebas memilih  

Ketika anak bermain, anak bebas memilih kegiatan 

bermain apa saja yang dikehendaki. 

6. Mempunyai kualitas pura-pura  

Ketika anak sedang bermain, selalu ada aktivitas 

anak berpura-pura. Ketika bermain boneka anak 

berpura-pura menjadi dokter atau seorang ibu. Ketika 

bermain balok, anak sedang berpura-pura sebagai 

arsitek yang sedang membuat rancang bangun 

Tanpa anak sadari, kegiatan bermain memiliki beberapa 

fungsi, diantaranya :  

1. Memanfaatkan energi berlebih pada anak  

2. Memulihkan tenaga setelah bekerja dan merasa jenuh  

3. Melatih keterampilan tertentu  

4. Mengembangkan semua aspek perkembangan  

5. Membantu anak mengenali lingkungan dan 

membimbing anak mengenali kekuatan maupun 

kelemahan pada dirinya  
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6. Memberikan kesempatan proses berasosiasi pada 

anak untuk mendapat dan memperkaya pengetahuan  

 

 Dalam kegiatan stimulasi perkembangan anak kegiatan 

bermain memiliki beberapa manfaat, diantaranya :  

1. Menjadi salah satu cara bagi pendidik untuk 

mengamati dan melakukan asesmen terhadap anak 

2. Menjadi media terapi dan intervensi bagi anak yang 

memiliki kebutuhan khusus 

3. Pengembangan berbagai aspek perkembangan 

4. Mengasah ketajaman panca indera 

5. Pengembangan keterampilan fisik 

 

2.2 Tahapan Perkembangan Bermain 

Bermain memiliki beberapa tahapan sesuai dengan 

perkembangan anak. tahapan-tahapan ini merupakan hasil 

penelitian dari beberapa ahli perkembangan anak, yaitu : 

2.2.1 Tahapan perkembangan bermain menurut Piaget 

 Sensory Motor Play (3/4 BLN- 2 TAHUN) 

Pada tahap ini anak menikmati aktivits 

bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di 

dalam tubuh terutama yang terdapat dalam lima 

indera. Sebagai contoh anak suka memasukan 

mainan ke dalam mulut, karena anak menikmati 
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aktivitas tersebut. Piaget mendasari tahapan tersebut 

berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak 

usia 0-2 tahun melalui sensory motor karena anak 

berusaha mengenali lingkungan dan memperoleh 

informasi mengenai lingkungan melalui sensor-

sensor otot. 

 Symbolic /make Believe Play (2-7 tahun) 

Pada tahap ini kognitif anak sudah masuk 

pada masa pra operasional konkret, yaitu tahap 

pemahaman informasi melalui benda-benda konkret. 

Pada tahap ini kemampuan anak berimajinasi 

berkembang dengan pesat, dengan demikian pada 

tahap ini anak masuk pada masa bermain pura-pura 

atau symbolic/make believe play. 

 Social Play Games With Rules (8-11 Tahun) 

Pada tahap ini, perkembangan sosial anak 

sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang 

bermain dengan teman sebaya. Selain itu menurut 

Kohlberg, pada usia ini anak sangat mematuhi 

sebuah aturan yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan 

hal tersebut pada tahap ini Piaget mengklasifikasikan 

bahwa usia 8-11 tahun adalah tahap bermain social 

dengan aturan. 

 Games With Rules and Sports (11 tahun ke atas) 
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Usia 11 tahun ke atas, anak sudah masuk 

dalam tahap perkembangan kognitif formal 

operasional. Pada tahap ini anak sudah mampu 

berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Dengan 

demikian pada masa ini anak sudah mampu 

menikmati bermain menggunakan aturan dan juga 

olah raga. 

 

2.2.2 Ragam kegiatan bermain menurut Parten 

 UNOCCUPIED PLAY  

Pada tahap ini anak tidak benar-benar terlibat 

dalam permainan. Anak hanya mengamati 

permainan, jika anak tertarik dengan permainan 

yang diamati, anak akan masuk dalam 

permainan. Namun jika tidak anak akan 

melanjutkan aktivitas lainnya.  

  SOLITARY PLAY  

Pada tahap ini anak hanya bermain sendiri. 

Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini 

biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2 atau 

3 tahun. Hal ini karena pada masa ini anak 

berada pada tahap perkembangan kognitif 

operasional konkret dan baru mengenal dirinya 

sendiri. Sehingga tahap berpikir anak masih 
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terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. 

Dengan demikian anak sangat menikmati 

kegiatan bermain sendiri sampai ketika terdapat 

anak lain yang mulai mengganggu atau 

mengambil alat permainan yang anak gunakan. 

 ONLOOKER PLAY  

Tahap ini adalah tahap bermain melalui 

pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak 

sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam 

sebuah lingkungan baru. Anak lebih dulu 

mengamati anak lain yang sedang bermain, 

setelah itu anak akan ikut bergabung dalam 

permainan dengan kelompok anak yang diamati 

sebelumnya. 

    PARALLEL PLAY 

Parallel Play adalah kegiatan bermain 

bersama dalam sebuah kelompok, namun 

anggota dalam kelompok tersebut tidak 

melakukan interaksi. Sekelompok anak 

melakukan kegiatan bermain dalam sebuah 

lingkungan yang sama namun antar individu 

tidak melakukan interaksi satu sama lain. 

Kegiatan bermain ini biasa dilakukan oleh anak 

usia 3 – 4 tahun. 
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 ASSOSIATIVE PLAY  

Pada tahap ini anak sudah terlibat sedikit 

komunikasi seperti bertukatr alat permainan. 

Namun, anak masih belum memiliki kerja sama 

dalam melakukan kegiatan bermain. 

 COOPERATIVE PLAY  

Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada 

kegiatan bermain cooperative anak sudah berbagi 

tugas dan membuat aturan ketika bermain. 

Kegiatan bermain ini biasanya sudah tampak 

pada anak usia 5 tahun. Namun hal ini tetap 

tergantung pada peran pendidik atau orang tua 

menstimulasi perkembangan bermain anak. 
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BAB III 

TEORI BERMAIN 

 

3. Uraian Bahan Perkuliahan 

3.1 Teori Information Processing Model 

Teori information processing model  adalah teori dasar 

bermain kemudian anak akan memperoleh pengetahuan. 

Teori information processing model yaitu teori tentang model 

pemrosesan informasi pada memori manusia. Teori ini 

memandang memori manusia yang bekerja seperti memori 

computer. Kegiatan memproses informasi meliputi 

mengumpulkan dan menghadirkan informasi (encoding), 

menyimpan informasi (storage), mendapatkan informasi, dan 

menggali kembali ketika dibutuhkan (retrieval). Seluruh 

sistem pemrosesan informasi tersebut dibimbing oleh proses-

proses pengendali (control processes), yang menentukan cara 

dan waktu informasi melalui sistem. Information processing 

adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang 

mengutamakan fungsi memori (Mc Devit dan 

Ormrod,2004:186). 

Sensory memory atau sensory register merupakan 

komponen pertama dalam sistem memori. Sensory memory  

menerima informasi dari lingkungan seperti, suara, bau dan 

lain sebagainya melalui receptor atau alat-alat indera. 



12 

 

Informasi yang diterima tersebut untuk beberapa saat 

disimpan dalam sensory memory kurang lebih satu sampai tiga 

detik (Mc Devit dan Ormrod,2004:187). 

Keberadaan sensory memory memiliki dua implikasi 

dalam proses belajar. Pertama, orang harus memberikan 

perhatian atau perception pada informasi yang ingin 

diingatnya. Kedua, ketika menerima informasi harus dalam 

keadaan sadar. Memberi perhatian atau perception terhadap 

informasi dilakukan oleh otak dengan memberikan makna 

terhadap informasi yang ditangkap oleh sensory memory. 

Persepsi diterima berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang 

pernah diterima mengenai informasi tersebut 

(Woolfolk,2007:251). 

Dalam proses belajar, menurut Gagne dalam Smith 

memberikan perhatian merupakan langkah pertama yang 

harus dilakukan (Smith, 2009: 125). Beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk memfokuskan perhatian anak menurut 

Bahrrudin dan Wahyuni adalah dengan menghadirkan 

sesuatu yang tidak biasa ketika menjelaskan materi misalnya 

sambil melakukan percobaan-percobaan ilmiah atau bermain 

(Baharrudin dan Wahyuni, 2009:103). Pengalaman 

menyenangkan ketika belajar akan memudahkan anak 

merekam informasi ke dalam memori. 
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Menurut Given, berdasarkan fungsinya memori 

dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek (short term 

memory) dan memori jangka panjang (long term memory).  short 

term memory adalah sistem penyimpanan yang dapat 

menyimpan sejumlah informasi yang terbatas untuk beberapa 

detik. Informasi yang masuk dalam short term memory bisa 

berasal dari sensory memory atau long term memory. sebagai 

contoh, ketika melihat seekor burung kakaktua. Informasi 

yang diterima oleh sensor kemudian dikirim ke short term 

memory, dan secara bersamaan tidak sadar mencari informasi 

yang sudah ada di dalam long term memory tentang jenis-jenis 

burung, sehingga akan mengetahui bahwa yang sudah dilihat 

adalah burung kakaktua (Baharrudin dan Wahyuni, 

2009:103).  

Long term memory adalah bagian dari sistem memori 

manusia yang menyimpan informasi untuk waktu yang lama. 

Long term memory memiliki kapasitas yang sangat besar dan 

lama untuk menyimpan informasi. Long term memory 

memiliki tiga bagian, diantaranya : episodic memory, semantic 

memory, dan procedural memory (Dardjowidjojo,2010:277). 

Episodic memory adalah memori pengalaman personal 

manusia yang memuat sebuah gambar secara mental tetang 

segala sesuatu yang manusia lihat atau dengar. Contohnya 

mengingat proses kelahiran anak. Semantic memory adalah 
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memori yang berisi ide-ide atau konsep-konsep yang 

berkaitan dengan skema atau schemata. Skema menurut 

Piaget adalah kerangka kerja kognitif individu yang berguna 

untuk mengorganisasikan persepsi dan pengalaman-

pengalaman. Procedural memory adalah memori yang 

berkaitan dengan sesuatu yang bersifat procedural sehingga 

mampu untuk menghadirkan kembali cara segala sesuatu 

dikerjakan, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas 

yang bersifat spesifik. Contohnya cara menggunakan kamera 

digital,maka memori akan menyimpan informasi cara 

mengunakan kamera sebagai ingatan procedural. 

3.2 Teori Arrousal Modulation 

Teori arrousal Modulation dikembangkan oleh oleh 

Berlyn pada tahun 1960 dan dimodofikasi kembali oleh Ellis 

pada tahun 1973 (Tedjasaputra,2001 : 13). Teori ini 

menekankan pada kegiatan bermain sendiri (soliter) atau anak 

yang suka melakukan eksplorasi terhadap objek bermain 

serta menjelajah lingkungan bermainnya.  

Menurut teori ini, bermain disebakan adanya 

kebutuhan atau dorongan agar sistem syaraf pusat tetap 

berada dalam keadaan terjaga. Bila terlalu banyak 

terstimulasi, arousal  akan meningkat sampai batas yang 

kurang sesuai dan menyebabkan seseorang akan mengurangi 

aktivitasnya. Sebagi contoh : ketika anak memperoleh mainan 
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baru,maka arousal  akan meningkat. Kemudian anak akan 

melakukan eksplorasi terhadap mainan tersebut. seiring 

berjalannya waktu arousal akan menurun karena nak sudah 

merasa terbiasa dengan mainan tersebut. Sebaliknya jika anak 

kurang mendapat kan stimulasi arousal akan langsung 

menurun dengan sangat tajam sehingga timbul rasa bosan 

pada diri anak. 

Ellis menganggap bermain sebagai aktivits mencari 

stimulus yang dapat meningkatkan arousal  secara optimal. 

Arousal akan terstimulus melalui objek dan tindakan baru 

yang tidak biasa. Sebagi contoh: ketika anak bermain 

perosotan dan menaikinya secara terbalik dari papan 

luncurnya. Dan melakukannya dari bawah ke atas. Jadi 

bermain adalah sebuah stimulation producing activity yang 

disebabkan oleh tingkat arousal yang rendah (Tedjasaputra, 

2001:13). 

3.3 Teori Kebutuhan 

Anak adalah individu yang memiliki minat yang 

unik, pengalaman, keterampilan, serta kebutuhan. Agar 

dapat memberikan pembelajaran yang efektif maka guru 

perlu memperhatikan kebutuhan anak. Salah satu tingkatan 

kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan kognitif anak 

yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan anak memperoleh 

pengetahuan itu melalui bermain. Dengan demikian bermain 
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merupakan kebutuhan setiap anak untuk memperoleh 

pengetahuan (Dodge dan Colker, 2000:19-20).  

Maslow mengemukakan sebuah teori mengenai 

hirarki kebutuhan dasar manusia. Berikut merupakan 

diagram hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow : 

 

Sumber : the creative curriculum for early childhood, 2000:19 

Physiological need atau kebutuhan fisiologis 

merupakan kebutuhan dasar fisik manusia. Seperti 

kebutuhan akan makanan ketika lapar, kebutuhan akan air 

ketika haus, dan kebutuhan fisik lainnya. kebutuhan ini harus 

dipenuhi agar perkembangan anak dapat optimal. Jika nutrisi 

tidak terpenuhi maka aspek perkembangan lain akan sulit 

untuk berkembang dengan optimal. 

Tingkatan kebutuhan kedua adalah safety need atau 

rasa aman. Jika rasa aman terpenuhi dalam diri anak maka 

anak akan percaya diri dan kemandirian akan tumbuh dalam 

diri anak. selanjutnya adalah belongingness and love atau 

kebutuhan akan rasa dimiliki dan cinta. Setelah anak 

self 
actualization

aesthetic

cognitive

esteem

Belongingness and love

safety

physiological
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terpenuhi kebutuhan akan rasa cinta ini makan akan 

meningkat pada kebutuhan esteem  atau harga diri. 

Penghargaan terhadap diri anak ini akan mengoptimalkan 

kebutuhan akan cognitive anak untuk memperoleh 

pengetahuan yang diperoleh melalui bermain. Anak akan 

percaya diri, dan dengan mudah menyerap informasi dari 

lingkungan sekitarnya. Setelah berada pada tingkatan 

pengetahuan maka kebuthan manusia akan semakin 

meningkat agar terpenuhinya kebutuhan akan keindahan 

atau aesthetic  dan kemudian mengaktualisasikan diri melalui 

karya-karya nyata pada tahap selanjutnya (Coughlin, et.all, 

2000:18).  

 

 

3.6.4 Teori Zone of Proximal Development 

Teori zone of proximal development dikembangan oleh 

vygotsky dan sering disingkat ZPD (Woolfolk, 2007:39). Zona 

perkembangan proximal adalah jarak antara tahap actual dan 

potensial anak. Menurut Vygotsky dalam Crain, belajar 

dimulai ketika seorang anak berada pada zone 

perkembangan proximal (The zone of proximal development 

(ZPD)) (2007:43). ZPD adalah kisaran tugas yang terlalu sulit 

dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan 

bimbingan dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya 



18 

 

yang lebih terampil sesuai dengan. Bimbingan dan bantuan 

orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil disebut 

scaffolding (Tedjasaputra, 2001:10). Upaya scaffolding 

dilakukan agar anak dapat mencapai kemampuan 

potensialnya untuk memecahkan masalah. Hal ini seperti 

yang dikemukan oleh Santoso, bahwa orang dewasa 

khususnya orang tua memiliki peran penting dalam 

mendidik, membimbing dan memberi pengaruh (lingkungan) 

yang positif supaya kepribadian anak terbentuk (Santoso, 

2011:9-10)  

Menurut Vygotsky, bermain merupakan self help tool 

tanpa disadari melalui bermain, dengan sendirinya anak akan 

mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Vygotsky 

memandang bermain sebagai „kaca pembesar‟ yang dapat 

menelaah kemampuan baru anak yang merupakan hidden 

potency sebelum teraktualisasi menjadi actual potency. Selain 

itu, ketika bermain pura-pura kemampuan kognitif, sosial, 

dan emosi anak akan berkembang.  
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BAB IV 

KLASIFIKASI BERMAIN 

 

4. Uraian Bahan Perkuliahan 

4.1 Jenis-jenis Bermain 

Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari 

bermain aktif dan bermain pasif (menurut Hurlock dalam 

Tedjasaputra, 2001). Bermain aktif adalah suatu kegiatan yang 

memebrikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak 

memalui aktifitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. 

Bebrapa contoh kegiatan bermain aktif diantaranya : 

1. Bermain Bebas dan Spontan  

Bermain bebas dan spontan adalah permainan yang tanpa 

memiliki aturan. Kegiatannya bebas sesuai dengan 

spontanitas anak. 

2. Bermain Konstruktif 

Bermain konstruktif adalah permainan membangun, 

membentuk, dan menyusun. Kegiatan bermain ini 

biasanya menggunakan alat permainan edukatif atau 

manipulative. 

3. Bermain Khayal/Peran 

Bermain peran adalah bermain imajinatif berperan sebagai 

atau menjadi. Ketika bermain khyalan anak akan 

menggunakan benda-benda disekitar sebagi simbol dari 
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permainan yang diperankan, sebagai contoh anak 

berpura-pura mengendarai kuda menggunakan gagang 

sapu. 

4. Collecting 

Collecting adalah kegiatan bermain mengumpulkan 

benda-benda yang unik dan menarik menurut anak. 

5. Eksplorasi 

Bermain eksplorasi adalah kegiatan bermain mencari tahu 

dengan mencoba dan  

6. Games dan Sport 

Kegiatan permainan dan olahraga yang memiliki aturan 

yang harus dipatuhi. 

7. Musik 

Kegiatan memainkan alat music. Anak memainkan 

instrumen music secara aktif. 

Sedangkan bermain pasif adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak terlalu 

banyak melibatkan aktifitas fisik. Beberapa contoh kegiatan 

bermain pasif diantaranya : 

1. Membaca 

Membaca adalah kegiatan menyenagkan namun tidak 

semua anggota tubuh ikut bergerak aktif. Dengan 

demikian membaca termasuk dalam kegiatan bermain 

pasif 
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2. Melihat Komik 

Melihat komik sama dengan membaca. Anak menimati 

kegiatan membaca komik. Pada kegiatan ini anak tidak 

banyak beraktivitas. Hanya mata dan pikiran saja yang 

berkativitas. 

3. Menonton Film 

Menonton film adalah kegiatan melihat gambar bergerak 

dan bersuara di televisi atau layar dengan proyektor. 

Kegiatan ini tidak banyak mengaktifkan gerak anggota 

tubuh lain selain mata. 

4. Mendengarkan Radio 

Mendengarkan radio adalah aktifitas telinga 

mendengarkan suara dari radio. Hal ini menyenagkan 

namun tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk 

beraktivitas. 

5. Mendengarkan Musik 

Mendengarkan music sama dengan mendengarkan radio. 

Anak haya diam sambil menikmati music. Tidak 

melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. 
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BAB V 

PERAN ORANG DEWASA KETIKA ANAK 

BERMAIN 

 

5. Uraian Bahan Perkuliahan 

5.1 Positif Parenting  

Beberapa hal yang dapat dilakukan ketika mendampingi 

anak bermain, diantaranya : 

1. Orang dewasa berpartisipasi aktif ketika bermain 

bersama anak  

Orang dewasa atau pendidik ikut serta mendampingi 

dan mengawasi ketika anak bermain. Agar anak 

berada dalam lingkungan yang aman ketika bermain. 

Dan aspek-aspek perkembangan dapat berkembang 

dengan optimal. 

2. Sebagai fasilitator 

Orang dewasa atau pendidik menyediakan fasilitas 

bermain yang sesuai dengan tahapan perkebangan 

dan usia anak serta sesuai dengan kebutuhan dan 

minat anak untuk perkembangannya. 

3. Membimbing anak mengendalikan emosi ketika 

bermain 

Ketika terjadi masalah emosional pada anak orang 

dewasa atau pendidik berperan sebagai penengah 
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atau membantu menenangkan emosi anak. agar 

masalah emosi ini dapat segera terkendalikan. 

4. Membimbing anak dalam bersosialisasi agar dapat 

bertingkah laku sesuai dengan harapan sosial 

Ketika anak bermain bersama teman-teman sebaya 

orang dewasa juga perlu membimbing anak 

mengarahkan bagaimana seharusnya anak bersikap 

sesuai harapan sosial. 

5. Memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki 

anak 

Setiap anak memiliki keunikan sendiri. Setiap anak 

berbeda. Oleh sebab itu orang dewsa perlu 

memperhatikan keunikan setiap individu agar dapat 

mengarahkan kegiatan bermain anak sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan perkembangan, serta usia. 

5.2 Hal Yang perlu Diperhatikan 

Kemudian sebagai pemerhati anak hendaknya melakukan 

beberapa hal berikut : 

1. Menyediakan alat permainan yang sesuai dengan 

taraf kematangan anak. sesuaikan alat permaina atau 

kegiatan bermain dengan usia anak serta tingkat 

kematangannya. Karena akan mempengaruhi 

perkembangan serta kemampuan anak. jika kegiatan 

bermain lebih sulit dari tingkat kematangan anak 
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justru akan menyulitkan anak dan mungkin akan 

menghambat perkembangan anak. 

2. Memperhatikan lingkungan tempat bermain. 

Lingkungan perlu diperhatikan keamanan serta 

kenyamanannya. Hal ini agar ketika bermain anak 

dapat seminimal mungkin mengalami kecelakaan 

ketika bermain. 

3. Memperhatikan waktu bermain. Kegiatan bermain 

tidak terlalu lama atau sebentar. Karena ada kegiatan 

lain yang perlu dilakukan selain bermain. Seperti 

mandi, makan, bersitirahat dan lain sebagainya 

4. Memberikan kesempatan pada anak untuk memilih. 

Kegiatan bermain adalah kegiatan yang bebas dan 

fleksibel. Oleh sebab itu anak bebas memilih kegiatan 

bermain apa yang diminati. Orang dewasa 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih 

kegiatan bermainan. 

5. Mendampingi anak bermain sesuai dengan 

temponya. Agar anak bermain tidak terlalu keras dan 

sesuai dengan tahapan perkembangannya, anak perlu 

pendampingan dari orang dewasa. Karena anak-anak 

belum memahami permaina yang tepat untuk diri 

anak sendiri. 
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6. Tidak terlalu berlebih memberikan petunjuk dan 

menggunakan suara tinggi. Biarkan anak 

bereksplorasi dengan mainannya. Tidak perlu terlalu 

banyak memberikan petunjuk akrena kan 

menghambat perkembangan kreativitasnya. Tidak 

perlu juga memperingati dengan suara tinggi. Karena 

akan mempengaruhi karakter serta pemahaman anak. 

7. Tidak selalu mendampingi anak ketika bermain. 

Pendampingan perlu, namun tidak harus setiap saat 

berada disamping anak. karena kan mempengaruhi 

konsep diri dan kemamdiriannya. Mengawasi dalam 

jarak yang tidak terlau jauh atau dekat. Dan segera 

datang ketika anak membutuhkan bantuan. 
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BAB VI 

ALAT PERMAINAN 

 

6.Uraian Bahan Perkuliahan 

6.1Pengertian Alat Permainan 

Menurut Silva dan Lunt, alat permainan adalah alat 

yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermain 

(1998:207). Alat permainan merupakan media pelengkap 

yang anak gunakan ketika bermain. Alat permainan memiliki 

berbagai macam cara untuk digunakan, seperti dibongkar 

pasang, dirangkai atau dirakit, dikelompokkan, dibentuk, 

disempurnakan, dan lain sebagainya. 

Menurut Semiawan, alat permainan adalah alat bagi 

anak untuk menjelajahi dunia dari yang tidak diketahui 

menjadi dipahami anak dan dari yang tidak dapt diperbuat 

sampai anak mampu melakukan (2000:4). 

Dengan demikian, alat permainan adalah alat yang 

digunakan anak ketika bermain untuk memenuhi naluri 

bermain anak sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman ketika bermain. 
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6.2Alat Permainan Edukatif 

 

Alat permainan edukatif menurut Tedjasaputra 

adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk 

kepentingan pendidikan (2001:81). Alat permainan edukatif 

dapat digunakan dalam berbagai cara agar ketika anak 

mengunakan alat permainan ini dapat memperoleh berbagai 

manfaat perkembangan.  

Sebagian alat permainan edukatif dikenal sebagai alat 

permainan manipulative. Menurut Sudono, alat permainan 

manipulative adalah alat permainan yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan daya pikir anak. alat permainan ini 

terdiri dari semua alat permainan dengan ukuran kecil dan 

dapat dimainkan di atas meja (2000;128). Menurut Montesori, 

“manipulative toys are the toys that illustrate consept such as large 

and small, hot cold, loud and soft, and so on” Alat permainan 

manipulative adalah alat yang digunakan oleh anak untuk 

memperoleh suatu pengetahuan mengenai sebuah 

pemahaman konsep pembelajaran (www.michelolaf.com, 2005, 

diunduh pada September 2010).  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan alat permainan manipulative adalah alat 

permainan kecil dan dimainkan di atas meja yang dapat 

digunakan untuk memperoleh suatu konsep pengetahuan 

http://www.michelolaf.com/
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sehingga dapat mengembangkan daya pikir anak serta 

melatih siswa untuk terampil bekerja. 

Alat permainan edukatif memiliki beberapa ciri 

(www.indosiar.com-news-htm, 2005, diunduh pada September 

2010).,diantaranya :  

(1) alat permainan dapat merangsang siswa secara aktif 

berpartisipasi dalam proses bermain, 

(2) bentuk mainan unstructured,  

(3) mainan dibuat memiliki tujuan untuk pengembangan 

tertentu  

Alat permainan manipulative memiliki beberapa 

syarat agar anak terjamin keamanan dan kenyamanannya 

ketika bermain dengan alat permainan ini (1992;43). Syarat-

syarat tersebut diantaranya,  

(1) dapat digunakan dalam beberapa cara atau bersifat 

konstruktif yakni dapat dibuat dalam berbagai macam 

bentuk,  

(2) ditujukan bagi anak usia di atas 1,5 tahun, dan berfungsi 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan,  

(3) terbuat dari bahan yang aman bagi anak, tidak tajam dan 

menggunakan cat yang tidak beracun,  

(4) membuat anak terlibat secara aktif atau melakukan 

sesuatu 
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6.3Macam alat Permainan Edukatif 

Pada tahun 1972 Dewan Nasional Indonesia untuk 

kesejahteraan sosial memperkenalkan istilah Alat Permainan 

Edukatif (APE). APE merupakan perkembangan dari proyek 

pembuat buku keluarga dan balita yang dikelola oleh Kantor 

Menteri Urusan Peranan Wanita. Keberhasilan proyek 

tersebut menyebabkan APE digunakan di seluruh wilayah 

Indonesia melalui program-program BKKBN dan ibu-ibu 

PKK (Sudono, 2000:28).  

Beberapa macam alat-alat permainan edukatif itu 

diantaranya : 

 Boneka dari kain 

 Balok bangunan besar polos 

 Menara gelang segitiga, bujur sangkar, lingkaran, segi 

enam 

 Tangga kubus dan tangga silinder 

 balok ukur polos 

 krincingan bayi 

 gantungan bayi 

 puzzle 

 kotak gambar pola 

 papan pasak 25 

 papan pasak 100 

 



30 

 

Gambar.1 Balok Polos 

 

                                          

Gambar.2 Puzzle 

Gambar.3 Papan Pasak 
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Jumlah dan ragam alat permainan ini sudah 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

zaman. Dari bentuk alat permainan ini APE berakar dari alat 

permaina Montessori dan Frobel. 
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BAB VII 

PERMAINAN TRADISIONAL 

 

7.1Pengertian Permainan 

Menurut Tedjasaputra permainan adalah bentuk dari 

kegiatan bermain yang ditandai oleh adanya aturan-aturan 

dan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama 

(2001,60). Menurut Ralibi diambil dari kata Musabaqah, 

permainan adalah bentuk kegiatan terkendali oleh aturan, 

bahkan terkadang menjadi sebuah pertandingan (2008,43). 

Menurut Ruswandi, permainan adalah sebuah bentuk 

kegiatan yang memberikan pengalaman belajar bagi 

pelakunya (2005,7). Dengan demikian, permainan adalah 

bentuk kegiatan bermain yang ditandai dan dikendalikan 

oleh aturan-aturan berdasarkan kesepakatan bersama untuk 

memberikan pengalaman belajar bagi anak. 

Menurut Ralibi,terdapat beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan sebelum membuat permainan : Pertama adalah 

Goal Setting atau tujuan dari kegiatan permainan tersebut. 

sebagai contoh, permainan balok. Diharapkan setelah anak 

menyusun balok,anak dapat mengembangkan kemampuan 

motorik halusnya. Kedua adalah judul. Setiap membuat 

permainan jangan pernah lupa mencantumkan judul atau 

nama permainan tersebut. sebagai contoh, kantong ajaib yaitu 
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kegiatan permainan anak harus menebak benda-benda apa 

saja yang terdapat dalam kantong berwarna hitam. Ketiga 

yaitu Planning atau rencana. Tanpa adanya rencana, kegiatan 

permainan tidak dapat berjalan dengan baik karena perlu ada 

scenario permainan agar permainan dapat berjalan dengan 

lancar. Sebagai contoh permainan kucing dan tikus, tanpa 

perencanaan yang matang kegiatan permainan kucing 

menangkap tikus tidak akan berjalan baik, karena perlu 

persiapan tempat yang sesuai, jalan cerita yang baik agar 

anak-anak merasa senang menjalani kegiatan dan tujuan 

kegiatan dapat tercapai. Hal terakhir yang juga perlu 

diperhatikan adalah Media atau perlengkapan permainan 

agar permainan menjadi lebih berarti dan menyenangkan 

(2008,44). 

Selanjutnya terdapat beberapa prinsip permainan 

menurut Ruswandi (2005,8), diantaranya : 

1. Pengulangan 

Setiap permainan memiliki berbagai tujuan 

yang diharapkan akan dicapai oleh pelaku permainan 

atau anak. Agar tujuan tersebut tercapai maka perlu 

dilakukan pengulangan kegiatan permainan tersebut. 

pengulangan kegiatan dapat dilakukan berselang 

dengan kegiatan lain agar anak tidak merasa bosan 

dengan kegiatan permainan tersebut. 
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2. Penguatan 

Permainan memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengalami keberhasilan atau pencapaian 

baru sebagai bagian dari partisipasi anak. dengan 

demikian guru dapat memberikan konsekuensi yang 

menyenagkan atau reward atas keberhasilan capaian 

tersebut. hal ini agar capaian tersebut dapat lebih 

optimal dan menetap mantap dalam diri anak. 

3. Asosiasi 

Melalui permainan dapat memudahkan anak 

memperoleh pengalaman belajar untuk 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan serta 

pembentukan sikap. 

4. Pelibatan Indera 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 

pembelajaran akan lebih eektif jika melibatkan sebanyak 

mungkin indera manusia. Terutama bagi anak usia dini yang 

perkembangan kognitifnya berada pada tahap sensory motor 

dan pra operational concret. Pada tahap ini anak memperoleh 

informasi dan pengetahuan melalui keterlibatan indera. 

 

7.6.2Pengertian Permainan Tradisional 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai 

permainan, yaitu bentuk kegiatan bermain yang ditandai dan 
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dikendalikan oleh aturan-aturan berdasarkan kesepakatan 

bersama untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak. 

selanjutnya akan ditinjau sebuah pengertian tentang istilah 

tradisional menurut Huck, Hepler dan Hickman, yaitu 

sesuatu yang disebarkan secara turun-temurun dari satu 

generasi ke generasi dan tidak jelas siapa yang menciptakan 

atau menemukannya (anonymus) (1987,251). 

 

7.3Macam Permainan Tradisional di Gorontalo 

Berikut merupakan beberapa ragam permainan 

tradisional di daerah Gorontalo, diantaranya: 

7.3.1 Batata 

Istilah Batata diambil dari syair iringan lagu 

permainan yang berjudul Batata. Arti Batat yang sebenar 

belum diketahui. Namun dalam lagu diceritakan bahwa lagu 

Batata adalah cara seorang pedagan menjajakan dagangannya 

berupa permata kepada pembeli. 

 

Batata 

Batata…..batata…. 

Sili Palamata 

Lanta Pela 

Bibi Kanali 

Lanta Buba…Pak!!!! 
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Terjemahan : Batata…batata….Sisir dan Permata, 

Rantai dan Perak, Buah kenari…Lantas bubar…Pak!!!! 

Permainan ini dimainkan baik pada waktu siang 

maupun malam sesuai dengan waktu senggang yang dimiliki 

anak-anak yang akan bermain. Permainan ini juga terkadang 

dimainkan pada hari-hari besar islam atau saat malam 

kenduri. Permainan Batata dimainkan oleh anak laki-laki 

maupun perempuan di semua lapisan kalangan masyarakat.  

Menurut cerita, permainan batata dibawa oleh 

masyarakat pendatang. Hal ini tampak dari syair pengiring 

batata yang menggunakan bahasa melayu. Seorang informan 

bernama Aba Arsadi yang saat menceritakan sejarah Batata 

beliau sudah berusia 70 tahun. Menuturkan, sejak kecil 

permainan ini dimainkan di sekolah melayu dan sekolah 

rakyat. Kemudian oleh guru-guru yang berasal dari Belanda 

memimpin permainan ini dan memainkannya dalam 

lingkaran. 

Pemain batata terdiri dari tujuh orang. salah satu 

pemain berperan sebagai pemimpin permainan. Alat yang 

disiapkan adalah tujuh lembar sapu tangan atau handuk kecil 

untuk menutup mata. 

Permainan diawali kegiatan memilih pemain yang 

akan ditutup matanya menjadi pedangan permata. Salah 

seorang pemimpin membuka telapak tangannya dan teman-
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teman lain meletakkan jari telunjuknya d atas telapak tangan 

pemimpin. Kemudian syair lagu batata dinyanyikan. Pada 

kalimat terakhir…lanta buba…pak!!! Telapak tangan 

pemimpin akan tertutup dan jari telunjuk yang tertangkap 

akan menjadi pedagang. 

Semua mata pemain ditutup dengan sapu tangan. Si 

pedagang berteriak “Siliii…” kemudian ada dua teman 

menjawab “palamat…!” sambil berusaha menghindari 

pedagang. Kemudian pedagang berusaha mengejar teman 

yang menjawab tersebut. selanjutnya agar dapat mengetahui 

posisi teman-temannya, pedagang berteriak kembali 

“Lantaaa…” dan teman membalas “Pelaaa…” berulang-ulang 

sampai syair selesai. Jika terdapat salah seorang teman yang 

tertangkap maka ia akan menggantikan sebagai pedagang. 

Begitu seterusnya (sumber : kantor dinas pariwisata kota 

Gorontalo,2008). 

7.3.2Cur Pal 

Istilah cur pal ini tidak diketahui artinya, karena buka 

berasal dari bahasa Gorontalo. Permainan ini muncul setelah 

zaman penjajahan. Pal dalam permainan ini diartikan sebagai 

tonggak. Sehingga permainan ini bertumpu pada suatu 

tonggak yang diberi tanda lingkaran. Cur pal merupakan 

seruan dari pemain yang mencari teman lainnya yang 

bersembunyi, Ketika melihat teman yang bersembunyi keluar 
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penjaga berseru “cur” dan sambil menepuk tonggak 

menyerukan lagi “pal‟. 

Permainan Cur Pal adalah permainan musiman. 

Terkadang hilang dan terkadang muncul kembali ditandai 

seruan anak-anak yang mengatakan 

“cuur…pal….cuur…pal..”. Permainan ini dimainkan saat 

senggang di siang,sore atau malam hari saat bulan purnama. 

Permainan cur pal biasanya dimainkan oleh golongan 

kelompok menengah dan atas. Seperti anak pegawai, 

saudagar, atau pengusaha pada masa itu. 

Pemain cur pal  terdiri dari 3-7 orang. Satu orang 

berperan sebagai pencari teman. Biasanya permainan ini 

dimainkan oleh anak-anak yang berusia sekitar 5-12 tahun 

karena pada usia ini anak sudah mampu berlari dengan cepat 

dan tangkas. Sebagai persiapan anak-anak berkumpul pada 

suatu tempat yang dipilih sebagai arena permainan kemudian 

menentukan tonggak atau pohon apa yang akan menjadi 

“pal” atau benteng tempat penjagaan. 

Cara memainkan permainan ini diawali dengan 

penjaga tiang pal yang menutup mata. Kemudian teman lain 

mencari tempat bersembunyi. Selama dalam proses 

bersembunyi penjaga akan bertanya “sudah?” dan bagi teman 

yang belum dapat mengatakan “belum”. Apabila sudah tidak 

ada lagi teman yang menjawab pertanyaan penjaga maka 
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saatnya bagi penjaga untuk mencari teman-teman yang 

bersembunyi. Agar lolos dari pengintaian maka teman yang 

dicari dapat mengendap-endap untuk menyentuh pal tanpa 

sepengetahuan penjaga. Jika dapat menyentuh pal maka 

teman mendapat point 1. Jika terdapat teman yang tertebak 

oleh penjaga, dengan segera penjaga meneriakan nama dan 

kata cur. Jika terdapat teman yang tercur maka teman itu 

akan menggantikan tempat si penjaga (sumber : dinas 

pariwisata kota Gorontalo, 2008). 

7.3.3Tumbu-tumbu Balanga 

Istilah tumbu-tumbu balanga diambil dari untaian 

syair yang dipakai untuk membujuk bayi agar berhenti 

menangis. Proses membujuknya dengan menepuk-nepuk 

meja atau kursi dengan kepalan tangan sambil menyanyikan 

lagu tumbu-tumbu balanga. 

Permainan ini tercipta ketika anak-anak sedang 

berkumpul dimana saja. permainan ini dimainkan pada saat 

mereka bertandang ke rumah kerabat yang mengadakan 

kenduri atau ketika mereka sibuk dengan pekerjaan di sawah 

atau di lading, sedangkan mereka akan bertugas menjaga 

rumah. Anak-anak yang bisa memainkan permainan ini 

biasanya adalah teman-teman yang berdekatan rumah atau 

teman di sekolah. Dimainkan oleh berbagai kalangan lapisan 

masyarakat. 
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Menurut informan, permainan ini sudah dikenal 

semenjak mereka masih kecil. oleh karena itu bentuk 

permainan ini sering berubah-ubah, maka tidaklah diketahui 

dengan pasti permainan yang sebenarnya. Namun yang 

tertinggal hanya syair tumbu-tumbu balaga dan kepalan 

tangan yang tersusun. Kepalan tangan ini digunakan untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin permainan. 

Permainan ini tidak menggunakan alat tetapi 

memiliki syair yang dilantunkan sendiri-sendiri oleh pemain. 

Syair ini akan berakhir setelah kepalan tangan itu terbuka dan 

terakhir terbuka atau posisi teratas itulah yang kalah. Syair 

tumbu-tumbu balanga adalah sebagai berikut : 

Tumbu-tumbu balanga, balanga li masoyi 

Soyi-soyi leke, leke kambu-kambu 

Bu‟ade tibawa tutu”iyo hulawa 

Permainan ini dimulai dengan persiapan, yaitu 

setelah anak-anak berkumpul sejumlah tiga orang akan 

menentukan permainan tumbu-tumbu balanga. Selanjutnya 

berseru “balanga” yaitu saatnya berebut tempat dalam 

lingkaran. Pemain yang berada dalam posisi 1,2,3 dan 

seterusnya ditentukan dari posisi urutan saat tangan 

tersusun. Pemain yang paling terakhir terbuka telapak 

tangannya adalah pemain yang akan berjaga ditengah 

lingkaran dan berusaha merebut posisi teman yang lain. 
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Pemain tengah ini akan berseru “balanga” dan teman lain 

bertukar posisi. Pemain tengah akan berusaha merebut posisi 

teman lain. Teman yang terebut posisinya maka akan 

menggantikan pemain tengah. Jika terjadi tambahan 

pemain,maka permainan akan diulang dari kegiatan 

menyusun kepalan tangan (sumber : dinas pariwisata kota 

Gorontalo, 2008). 

7.3.4 Ti Bagogo 

Istilah ti bagogo umumnya menakutkan bagi anak-

anak. ti bagogo berarti setan yang wajahnya menakutkan. 

Oleh sebab itu ketika anak-anak mengais akan langsung 

terdiam jika diberitahu bahwa ti bagogo akan datang 

mendengar anak yang menangis. Permainan ti bagogo 

dimainkan pada waktu senggang. Permainan ini banyak 

dijumpai pada waktu upacara perkawinan, sunatan, dan 

gunting rambut dimana banyak berkumpul kaum kerabat, 

tetangga, bersama anak-anaknya. Permainan ini bersifat 

musiman, Permainan ini dilakukan siapa saja dari segala 

lapisan masyarakat. 

Para informan tidak dapat memberikan keterangan 

sejak kapan permainan ini berada di daerah gorontalo. 

dikatakan sewaktu masih kecil mereka pernah melihat dan 

memainkannya. Permainan ini juga sudah diketahui orang 

tua mereka sejak kecil. proses permainan tidak berubah dari 



42 

 

masa ke masa. Pada daerah pesisir disebut ti bagogo, namun 

di daerah pedalam di sebut mohotu  ponggo (membuat syetan). 

Kedua permainan ini memiliki jalan permainan yang sama. 

Perbedaan dari permainan ini terletak pada sanksi yang 

diberikan pada pihak yang kalah. Sesuai dengan kebiasaan 

yang terdapat di tiap daerah. 

Permainan ini pada umumnya dilakukan oleh anak-

anak pria maupun wanita yang berusia 5 sampai 12 tahun. 

Permainan ti bagogo tidak membutuhkan alat permainan 

selain area tanah yang cukup luas untuk menggambar dua 

buah lingkaran dengan diameter sekitar 2 sampai 3 meter.dan 

1 sampai 2 meter. 

Sebelum permainan dimulai  pemain menggambar 

dua buah lingkaran. Lingkaran yang besar berfungsi untuk 

tempat peserta yang terdesak agar selamat dari jangkauan ti 

bagogo. Lingkaran ini disebut lilingo. Kemudian dilakukan 

suten, peserta yang kalah suten itulah yang menjadi ti 

bagogo. Ti bagogo mulai menjalankan peranannya 

mengambil posisi diluar lilingo. Ti bagogo berusaha 

menjebak pemain lain agar masuk kedalam lingkaran dan 

terjebak. Apabila ada yang terjebak, pemain itu akan 

menggantikan ti bagogo. Pemain yang tiak pernah tertangkap 

adalah pemenangnya. (sumber : dinas pariwisata kota 

Gorontalo, 2008). 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bermain merupakan aktivitas atau 

kegiatan pura-pura yang dilakukan dengan atau tanpa 

menggunakan alat demi kesenangan sehingga anak dapat 

memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik 

pribadi.bermain memiliki beberapa cirri yang dapat 

membedakannya dengan aktivitas lain. Bermain memiliki 

berbagai tujuan ,fungsi dan manfaat terutama bagi 

perkembangan anak, karena melalui aktivitas bermain baik 

aktif maupun pasif terdapat berbagai otot maupun neuron 

otak yang berkembang.  

Orang dewasa sebagai pendidik baik itu orang tua 

maupun guru memiliki peran penting sebagai penunjang 

optimalnya manfaat bermain bai perkembangan anak. oleh 

sebab itu berbagai upaya yang perlu dilakukan tersebut perlu 

diperhatikan dan disesuaikan dengan keberagaman individu 

anak. 

 

 

 


