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Abstrak  

Penanaman pendidikan karakter tidak hanya dapat dicapai melalui pembelajaran monoton di 

kelas. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat menunmbuhkan karakter dan 

nilai-nilai luhur bangsa. Ciri khas bangsa dengan budaya-budaya bangsa seperti permainan 

daerah sedikit demi sedikit terkikis oleh teknologi. Anak cenderung pasif dan tidak 

bersosialisasi dengan sekitarnya karena gadget. Permaianan tradisional sejatinya mempunyai 

banyak makna dan manfaat selain untuk mengembangkan kemampuan motorik, permaianan 

tradisonal juga dapat mengembangkan karakter dan nilai-nilai luhur bangs. Permainan 

tersebut seperti Gobak Sodor, Petak Umpet, dan Dakon. Dari permainan-permainan tradisiona 

tersebut dapat dikembangkan karakter seperti ketangkasan, kejujuran, ketelitian, toleransi, dan 

komunikasi. Hal ini tentu sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik dalam 

bermasyarakat kelak. Selain itu dengan melakukan permaianan tradisional, peserta didik 

emmpunyai keesmpatan yang lebih banyak untuk dapat melakukan interaksi dengan teman-

temannya, sehingga mampu mengambangkan kemampuan interaksi sosial anak.  

 

Kata kunci : karakter, interaksi sisoal, permaianan tradisional 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup di hampir semua lapisan 

masyarakat. Contoh paling mudah adalah gadget, seperti media televisi dan telekomunikasi 

(handphone) yang saat ini telah menjadi barang primer, bukan lagi barang tertier. Tidak hanya 

di kalangan orang dewasa, akan tetapi sudah merambah di kalangan anak-anak. Anak-anak di 

zaman digital ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain secara virtual melalui 

gadget mereka. Bahkan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berlama-lama di 

depan komputer atau gadget lainnya baik untuk bermain game atau bersosial media.  

Maraknya penggunaan gadget membuat lahan bermain di lingkungan bersama teman-

teman sebaya tidak lagi terjadi. Banyak kasus bahwa masyarakat saat ini tidak mengenal satu 

sama lain walaupun mereka hidup dalam satu lingkungan. suasan seperti ini dapat dijumpai 

hampir di seluruh perkotaan. Anak-anak tidak mempunyai teman bermain di lingkungan 

rumahnya. Sebagian besar mereka hanya mengenal teman-temannya di sekolah. Kondisi 

seperti ini tentu mengurangi tingkat interaksi sosial anak di lingkungan rumahnya. Ditambah 

lagi, banyak sekolah yang hanya fokus terhadap prestasi dan beban-beban akademik yang 

diberikan kepada anak, sehingga memicu munculnya sifat individualis. 
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Salah satu kebutuhan anak dalam memenuhi perkembangan dan pertumbuhannya 

adalah dengan bermain dan bersosialisasi dengan anak lain. Namun, saat ini jarang dijumpai 

anak-anak yang secara berkelompok dan bergerombol sedang melakukan permainan yang 

sama, berlari-lari, atau bersenang-senang bersama. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ananda (2013) bahwa anak-anak zaman sekarang hanya menghabiskan waktu 

sekitar satu jam di luar rumah, sedangkan orang tua mereka dahulunya menghabiskan waktu 

sekitar empat jam di luar rumah untuk bermain dengan teman-temannya ketika masih kecil.  

Munculnya gadget juga menjadi salah satu pemicu menurunnya budaya dan nilai-nilai 

luhur bangsa. Seperti santun dan peduli. Anak hanya akan sibuk dengan gadgetnya tanpa 

menghiraukan lingkungannya. Bahkan, di berbagai media sosial anak-anak dengan mudahnya 

merespon negatif orang lain dengan mengabaikan perasaan orang tersebut. Selain itu, 

maraknya kekerasan dan tindak kriminal terjadi akibat dari adanya gadget bagi anak-anak di 

bawah umur 12 tahun. Kebanyakan kasus yang melibatkan anak tersebut dipicu oleh adegan-

adegan yang mereka dapatkan dari gadget, baik gadget elektronik seperti media televisi 

maupun gadget komunikasi seperti handphone dan game online.  

Menurut Gunawan (2014: 28) terdapat sepuluh tanda kehancuran zaman. Beberapa 

diantaranya yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat, penggunkan bahasa dan 

kata-kata yang memburuk/tidak baku, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti narkoba, 

alkohol dan seks bebas, serta semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 

Budaya luar pun dengan mudah masuk melalui teknologi. Saat ini pun budaya asing yang 

cenderung hedonistik, materialistik, dan individualistik mulai menggerus nilai-nilai karakter 

seperti kejujuran, kebersamaan, dan religius (Zuchdi, 2015: 13). 

Ketertarikan anak pada permainan-permainan berbasis IT ini menjadi salah satu 

penyebab memudarnya karakter dan interaksi sosial anak di lingkungannya, sehingga 

menjadi sangat penting bagi pendidik untuk kembali mengaktifkan kearifan lokal di dalam 

keseharian anak. Sekolah tentu mempunyai peluang yang cukup besar untuk dapat 

mengambil bagian mulia ini untuk dapat mengembalikan dan menumbuhkan karakter anak 

dan interaksi sosialnya, terutama anak di usia SD. Salah satu kearifan lokal yang mudah 

diterima oleh anak adalah dengan permainan tradisional. Dalam makalah ini akan dibahas 

mengenai permainan tradisional untuk menumbuhkan karakter budaya bangsa yang luhur 

serta interaksi sosial siswa SD.  
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PEMBAHASAN 

a. Pengertian Karakter dan Interaksi Sosial 

Pengertian karakter menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, tabiat, dan 

watak (Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, 2003: 300). Karakter menurut Kemendiknas 

adalah nilai-nilai yang khas baik yang ada dalam diri dan yang tercermin dalam prilaku 

(Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2010). Karakter jika ditarik kesimpulan 

dalam dua pengertian tersebut maka dapat diartikan sebagai nilai atau sifat, kebiasaan dan 

perilaku yang menjadi ciri khas individu. Karakter antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lain dapat berbeda.  

Karakter dapat ditumbuhkan melalui pendidikan yang terstruktur. Proses pembelajaran 

dalam pendidikan dirancang untuk mengintegrasikan antara pembelajaran dengan pendidikan 

karakter. Dalam upaya mendukung proses pendidikan karakter di dalam kelas, budaya sekolah 

juga menjadi salah satu pendukung suksesnya pendidikan karakter, sehingga sekolah dapat 

membawa peserta didik melakukan segala proses pembiasaan dalam membangun karakter 

mulia (Zuchdi, 2015: 15). Pendidikan karakter mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Schwartz (2008: 

2) bahwa pendidikan karakter juga membantu peserta didik untuk dapat sukses di sekolah 

maupun di dalam kehidupannya. Orang yang berkarakter akan mampu memberikan respon 

segala hal dengan baik dan bermoral.  

Borba dalam Zuchdi (2015: 22) juga menyebutkan bahwa karakter anak dapat 

ditumbuh kembangkan dengan menanamkan tujuh karakter mulia untuk dapat membentuk 

manusia mulia yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan hati, toleransi, 

dan keadilan. Proses tumbuh kembang karakter ini tentu terdapat peran guru. Guru dapat 

membantu membentuk watak anak didiknya dengan keteladanan berperilaku, berbicara, 

bertanggungjawab, dan berbagai hal yang berhubungan dengan karakter. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bahwa dalam menerapkan pendidikan karakter guru harus menggunakan 

metode yang komprehensif. Salah satunya yaitu pemberian teladan. Selain itu juga adanya 

penanaman nilai, fasilitas nilai, dan pengembangan keterampilan hidup (Zuchdi, 2015: 33).  

Selain karakter, terdapat interaksi sosial yang juga harus dimiliki oleh peserta didik 

agar dapat sukses dalam bermasyarakat. Kemampuan interaksi sosial ini merupakan proses 

sosial yang menunjukkan adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis (Andarbeni & 

Christina, 2013: 285). Pada dasarnya anak juga akan melakukan interaksi karena predikat 
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sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial merupakan keterampilan karena interaksi sosial 

manusia bisa berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya.  

Perkembangan kemampuan sosial anak dimulai sejak anak memasuki usia pra sekolah. 

anak akan mulai belajar untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan teman-temannya yang 

lebih bervariatif serta dengan orang dewasa yang kemudian disebutnya sebagai gurunya. 

Kemampuan ini dapat berakibat dengan buruknya penggunaan bahasa anak. seperti yang 

diungkapkan oleh Lickona (2015: 20-31) bahwa dari 10 indikasi yang perlu diperhatikan 

tentang anak muda saat ini yaitu penggunaan bahasa yang tidak baik. selain itu masalah yang 

lain adalah banyaknya kekerasan dan tindakan anarki, pencurian, kecurangan, 

ketidakpedulian, tawuran, tidak bertoleransi, bahkan kematangan seksual yang terlalu didni 

dan penyimpangannya serta sikap merusak diri sendiri seperti narkoba.  

Hal ini tentu harus disadari oleh orang dewasa baik orang tua maupun guru. Generasi 

muda memerlukan penanaman nilai-nilai tradisional dari orang dewasa (Zuchdi, 2015: 33). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan kebiasaan yang ramah sosial dan 

mengurangi tingkah laku negatif siswa (Schwartz, 2008: 3). 

Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan 

nilai terjadi hasil yang cukup signifikan diantaranya yaitu sikap saling menolong dan saling 

mengasihi antar siswa, siswa juga lebih mau untuk berbagi dengan temannya ketika bermain, 

dan ikut sumbangsih dalam pengambilan keputusan bersama. Asas-asas demokrasi juga 

diterapkan (Lickona, 2015: 46-47) 

Semakin sering peserta didik bergaul dengan orang lain maka akan semakin kaya 

model interaksi sosialnya. Hal ini tentu dapat diraih dengan memberikn kesmepatan kepeda 

peserta didik untuk sebanyak-banyaknya dapat melakukan interaksi sosial baik dengan teman-

temannya, gurunya, bahkan dengan orang lain.  

 

b. Permaianan Tradisional dalam Pendidikan Sekolah Dasar 

Proses pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan metode yang variatif, 

terutama untuk anak usis sekolah dasar. Gunawan (2014: 36) menyebutkan bahwa Proses 

pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Tentu menjadi sangat 

penting bagi guru SD untuk dapat memikirkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan 

namun tidak keluar dari kaidah karakter anak.  

Pada kenyataanya, anak-anak zaman ini lebih banyak menikmati bermain secara 
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individu, seperti bermain game atau hal-hal lain yang ada di gadget mereka. Padahal usia anak 

sekolah dasar ini lebih fokus pada aktivitas bersama dengan teman-temannya. Aktivitas-

aktivitas tersebut diantaranya berbincng-bincang, keluyuran, bicara melalui handphone, atau 

bermain game yang bersama dengan teman-temannya. Mengingat bahwa lahan bermain 

mereka ketika pulang sekolah juga sangat sedikit bahkan kebanyakan tidak mengenal satu 

sama lain dalam satu kompleks tersebut.  

Sebagai pihak yang konsentrasi di bidang pendidikan, perlu memikirkan bagaimana 

agar peserta didik dapat terpenuhi kebutuhan bermainnya. Pengenalan kembali tentang 

budaya bangsa menjadi hal yang penting mengingat bahwa nilai-nilai luhur bangsa mulai 

memudar. Salah satu budaya bangsa yang bisa diajarkan kepada peserta didik adalah 

permaianan tradisional. Permainan tradisional ini sarat akan makna dan manfaat. Seperti 

diungkapkan oleh Ellisa (2017: 422) bahwa permainan tradisional mengandung pesan moral 

yang bermuatan kearifan lokal. Namun, sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh anak. Anak 

lebih senang bermain dengan gadgetnya yang membuat anak menjadi cenderung pasif.  

Makna yang terdapat dalam permaian tersebut tersebut mampu menumbuhkan nilai-

nilai karakter yang dapat membentuk karakter bangsa khususnya bagi siswa sekolah dasar. 

Ragam permaianan tradisional di Indonesia sangat variatif. Berikut beberapa jenis permaian 

tradisional dan maknanya yang dapat diambil nilai karakternya: 

1. Gobak Sodor. 

Permainan ini dilakukan berkolmpok. Ada dua kelompok yang masing-masing terdiri 

dari 3 – 5 orang. Permainan ini hanya membutuhkan garis-garis yang dipakai sebagai batas 

permainan. Permainan ini dapat menggunakan lapangan bulu tangkis dengan memanfaatkan 

garis-garis yang ada. Namun jika tak ada, maka dapat memanfaatkan lapangan biasa atau 

halaman dengan membuat ukuran sekitar 9 x 4 meter yang kemudian dibagi menjadi sesuai 

anggota kelompok yang dibentuk. Garisnya dapat dibuat dengan menggunakan kapur. 

Garigaris tersebut akan dijaga oleh masing-masing anggota. Penjaga utama atau pemain yang 

berada di garis paling depan mempunyai hak spesial, selain bisa bergerak dalam garis 

horizontal, dia juga dapat bergerak vertikal untuk menyentuh lawan yang lalai. Sehingga 

permainan ini terbagi menjadi tim jaga dan tim lawan. 

Tugas tim jaga adalah menjaga agar lawan tidak dapat menembus garis yang kita jaga 

dengan cara menghalanginya dengan rentangan tangan. Ketika lawan berusaha lewat dan 

penjaga berhasil mengenai anggota tubuh lawan maka lawan akan kalah, dan tim jaga yang 

kemudian berganti menjadi tim lawan. Sedangkan tim lawan bertugas untuk dapat menembus 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

6 
 

semua garis hingga belakang dan lalu kembali ke depan, jika berhasil maka tim lawan menang 

dan tim lawan akan tetap jadi tim lawan.  

Nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam permainan ini adalah ketangkasan, 

kerjasama tim, ketelitian, komunikasi dalam tim, dan kejujuran. 

 

2. Petak Umpet  

Petak umpet dimainkan oleh minimal 2 orang namun jika diikuti oleh lebih banyak 

pemain maka permaianan akan menjadi semakin seru. Aturan permainannya akan ada satu 

kucing yang mencari teman-temannya yang lagi bersembunyi. Dalam menentukan kucing ini 

cukup dilakukan hompimpa. Si kucing akan menutup mata dengan hitungan yang telah 

disepakati, paling umum sampai 10. Si kucing akan menghadap tembok, atau pohon, atau 

kayu untuk bersandar sambil menutup matanya menunggu teman-temannya bersembunyi. 

Sandaran ini diberbagai daerah berbeda nama, didaerah Jawa Timur dikenal sebagai Hong 

atau Kong. Lalu si kucing mencari teman-temannya. Jika menemukan kucing harus 

meneriakkan nama temannya tersebut dan berlari secepat-cepatnya menuju tempat sandaran 

dan menyebutkan Hong atau Kong. Sedangkan teman yang lain ketika bersembunyi dan 

mengetahui bahwa si kucing jauh dari sandaran, maka lawan bisa berlari untuk kemudian 

menyebutkan Hong sambil meneyntuh sandaran. Jika sudah demikian maka teman yang 

berhasil tersebut mempunyai hak istimewa untuk tetap menjadi kucing sembunyi pada 

permaianan selanjutnya. setelah semuanya keluar. Kucing akan kembali menutup mata di 

Hong disertai dengan teman-temannya yang berebaris berurutan tanpa diketahui si kucing. Si 

Kucing selanjutnya adalah temannya yang nomor urutnya disebutkan oleh kucing. Namun 

akan berbeda lagi ketika kucing menyebutkan nomor urut yang mana nomor urut tersebut 

ditempati oleh teman yang mendapatkan hak istimewa, maka kucing akan kembali menjadi 

kucing untuk yang kedua kalinya. 

Karakter yang dapat dikembangkan dalam permaianan ini adalah ketangkasan, 

kejelian, toleransi, melakukan diskusi dan pengambilan keputusan dan mengasah emosi.  

 

3. Dakon 

Permainan Dakon ini membutuhkan tempat dakon yang dapat dibeli di toko mainan 

ada yang berupa plastik atau kayu. Bisa juga dengan mebuat lubang ditanah sesuai dengan 

jumlah yang disepakati. Untuk orang-orangnya dapat memanfaatkan kerikil atau biji-bijian. 

Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Masing-masing orang mempunyai jumlah biji yang 
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sama di awal permainan. Dan permainan akan berakhir ketika jumlah biji di lubang telah 

habis. Pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan biji terbanyak.  

Karakter yng dapat dikembangkan dalam permainan ini yaitu kesabaran, ketelitian, 

kecermatan dalam berhitung, dan kejujuran.  

 

SIMPULAN 

Perkembangan zaman yang dinamis tidak dapat dipungkiri. Sebagai manusia yang 

harus turut berkemang, teknologi menjadi salah satu kebutuhan kita. Namun, masukknya 

kebudayaan lain dalam bangsa kita perlu diwaspadai terjadinya degradai nilai dalam diri 

peserti didik. Permaianan tradisonal dapat menjadi salah satu cara bagi guru untuk kembali 

mengenalkan kebudayaan bangsa Indonesia yang variatif dan sarat akan makna. Selain untuk 

melatih kemampuan motorik anak, peermaianan tradisional juga dapat diadopsi untuk menjadi 

salah satu alternatif menegmbangkan karakter yang luhur pada peserta didik. Ke depannya 

diharapkan peserta didik mampu menjadi penerus tonggak pelestarian budaya Indonesia.  

Permainan tradisional perlu dilestarikan mengingat bahwa banyak nilai-nilai karakter 

luhur yang terkandung di dalamnya. Sehingga anak-anak pada zaman selanjutnya dapat pula 

merasakan hebatnya permaianan tradisional dan mampu mengembangkan karakter bangsa 

yang kuat dan mampu menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat dan disegani oleh 

bangsa lain.  
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