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Abstrak 

Berbagai isu disintegrasi bangsa dan masalah sosial yang melanda bangsa Indonesia 

belakangan ini sangatlah kompleks. Salah satunya adalah rendahnya kualitas nilai-nilai 

karakter pada anak SD. Permainan merupakan kegiatan menggerakkan seluruh panca indera 

dan sensor motorik yang menyenangkan atau menggembirakan. Adapun permainan 

tradisional merujuk pada permainan dengan latar belakang budaya dan kaya akan pesan 

moral.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter melalui 

permainan Bentengan di MI Unggulan Assaadah Surabaya. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomologis. Implementasi pendidikan karakter 

melalui permainan Bentengan ini dilakukan pada kegiatan ekstrakulikuler Budaya Jawa. 

Melalui permainan tradisional Bentengan diharapkan menumbuhkan karakter positif pada 

siswa yakni kerjasama dan kebersamaan, strategis, interaksi antar pemain dan melatih fisik. 

Karakter sosial yang positif ini sangatlah penting dikembangkan dan dioptimalkan agar siswa 

dapat menjadi insan yang mampu bersosialisasi dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. 

Kata kunci : Pendidikan karakter, Permainan Tradisional Bentengan 

 

Abstract 

Various issues of disintegration of the nation and social problems that hit the Indonesian 

nation lately is very complex. One of them is the low quality of character values in elementary 

school children. The game is an activity that drives all the senses and motor sensations that 

are fun or exciting. The traditional game refers to the game with a cultural background and 

rich in moral messages. This study aims to determine the implementation of character 

education through game Bentengan in MI Unggulan Assaadah Surabaya. This type of 

research is qualitative by using phenomological approach. Implementation of character 

education through Bentengan game is done on extracurricular activities Java Culture. Through 

traditional games Bentengan is expected to foster positive characters in students that is 

cooperation and togetherness, strategic, interaction between players and physical train. This 

positive social character is very important to be developed and optimized so that students can 

become be able to socialize and interact in society 

Keywords: Character Education, Traditional Games Bentengan 
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PENDAHULUAN 

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah, 

banyaknya permasalahan sosial yang melanda masyarakat kita, masalah harta, kedudukan, 

pangkat dan kekuasaan selalu didewakan dan dipentingkan sehingga banyak terjadi 

pergeseran nilai yang tumbuh di masyarakat. Pergeseran nilai-nilai dibuktikan dengan 

perubahan nilai-nilai sosial, ekonomi dan kultural. Masalah kriminalitas semakin tinggi, kasus 

pembunuhan semakin sulit dihindari, kenakalan remaja seperti narkoba, seks bebas, tawuran, 

fenomena geng motor semakin bertambah, dan sampai masalah harga diri bangsa juga 

semakin dipertaruhkan.  

Selain itu, perilaku remaja sekarang cenderung cuek, tidak ada rasa peduli, dan kurang 

sopan santun dan masih banyak permasalahan moral dan karakter yang melanda masyarakat 

kita.  

Pengembangan dilakukan dengan berbagai tahap yakni melalui tahap pengetahuan 

(knowing), kemudian berbuat (acting), menuju kebiasaan (habit) dimaksudkan bahwa karakter 

tidak sebatas pada pengetahuan saja, akan tetapi perlu ada perlakuan dan kebiasaan untuk 

berbuat sehingga membentuk karakter yang baik. Hal itu sesuai yang disampaikan 

Musfiroh(2008:31) Pembentukan karakter sebagai upaya meningkatkan perilaku individu 

dilaksanakan secara berkesinambungan yang melibatkan aspek knowledge, feeling, dan 

acting.  Lickona (1992: 53) mendefinisikan tiga komponen dalam membentuk karakter yang 

baik, yaitu:  

 

Gambar 1. Components of good character (Lickona, 1992: 53)  

Pembentukan karakter harus dibentuk sejak dini, sehingga anak sudah tertanam nilai-

nilai karakter yang baik dan bisa menjadi kebiasaan yang terus dibawa anak sampai nanti 

tumbuh dewasa. Musfiroh(2008:27) juga menjelaskan bahwa karakter mengacu pada 
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serangkaian sikap perilaku (behavior), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills), 

meliputi keinginan untuk melakukan hal yang terbaik.  

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari pembentukan kualitas sumber daya 

manusia karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditempuh melalui perbaikan sistem 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter siswa sejak tingkat pra sekolah 

sampai perguruan tinggi. Karakter individu terbentuk sejak individu itu kecil yang 

dipengaruhi dari faktor genetik dan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter, disadari 

akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya. Tujuan 

pendidikan watak atau karakter menurut Zuchdi (2008: 39) untuk mengajarkan nilai-nilai 

tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik 

dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini digambarkan sebagai perilaku moral. Proses 

pembelajaran karakter lebih diarahkan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan perilaku,  

Pembentukan tingkah laku berjalan seiring dengan proses penyesuaian diri antara 

individu dengan lingkungan sosialnya yang mulai beragam. Individu yang awalnya hanya 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat dengan 

keluarga, secara berproses beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dengan terbentuknya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya. Misalnya dengan kegiatan bermain, individu belajar mengembangkan kemampuan 

emosi sosialnya sehingga diharapkan muncul perilaku yang tepat sesuai dengan konteks 

dalam masyarakat.  

Nilai-nilai karakter dapat diinternalisasikan melalui lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Karena proses penanaman karakter merupakan proses untuk membentuk, 

menumbuhkan, mengembangkan dan mendewasakan kepribadian anak menjadi pribadi yang 

bijaksana dan bertanggung jawab melalui pembiasaanpembiasaan pikiran, hati dan tindakan 

secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari baik 

di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Nilai-nilai karakter yang terintegrasi meliputi 

dimensi penting yang dapat digambarkan dalam beberapa tindakan, maksudnya pendekatan 

pendidikan karakter dalam keluarga dapat terintegrasi melalui proses interaksi dalam 

masyarakat, antara orang tua dan anak dapat bekerja sama dalam proses sosialisasi yang 

berorintasi pada tindakan yang lebih bermakna, sehingga proses internalisasi dan sosialisasi 

dapat membantu dalam pembentukan pribadi anak yang berkarakter baik dan berakhlak 
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mulia. Ali (2005: 144) menjelaskan bahwa nilai merupakan tatanan atau kriteria dalam diri 

individu yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi suatu sistem 

Kondisi permainan Bentengan yang sudah jarang dimainkan saat ini menyebabkan 

sebagian besar anak-anak jaman sekarang tidak mengenal apa itu Permainan Bentengan, 

selain karena tergerus oleh permainan modern dan minimnya lahan bermain, pola fikir 

masyarakat sekarang yang serba praktis juga menjadi salah satu faktor penyebab terkikisnya 

permainan ini. Permainan Tradisional Bentengan menurut Menon (2007: 45) permainan 

tradisional adalah sejenis permainan warisan nenek moyang. Sejak jaman dulu permainan 

Bentengan dikenal, dimainkan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi 

oleh nenek moyang Bangsa Indonesia, namun rantai sejarah tersebut saat ini sudah mulai 

melemah jika dibiarkan lama kelamaan akan putus dan musnah ditelan jaman, jika kondisi ini 

dibiarkan lama kelamaan permainan Bentengan akan lenyap dari ingatan anak Indonesia. 

Hilangnya kepedulian, rasa memiliki dan kecintaaan terhadap budaya sendiri akan memicu 

terjadinya kondisi buruk dimana generasi saat ini akan kehilangan jati dirinya sebagai Bangsa 

Indonesia karena sudah tak mengenal lagi budayanya sendiri. oleh karena itu perlu adanya 

media informasi yang dapat dijadikan alternatif media agar permainan Bentengan dapat tetap 

dimainkan dalam kondisi yang minim lahan bermain dan praktis sesuai gaya hidup 

masyarakat saat ini tanpa banyak mereduksi nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya. 

Permainan Bentengan menurut Husna (2009: 7) menggunakan cara bermain sebagai berikut: 

a. Pemain dibagi menjadi dua grup. b. Masing-masing grup memilih tiang atau pohon sebagai 

bentengnya. c. Tugas setiap grup adalah merebut benteng musuh. d. Setiap pemain harus 

menyentuh tiang untuk memperbarui kekuatannya. e. Pemain yang tertangkap akan menjadi 

tawanan musuh dan dipenjara disebelah benteng lawan. f. Pemain yang tertangkap dapat 

diselamatkan jika disentuh oleh teman satu grupnya. g. Pemain yang menang adalah 

kelompok yang dapat meebut benteng lawan dengan cara menyentuh.  

MI Unggulan As Saadah Surabaya merupakan sekolah dengan konsep keunggulan 

dalam nilai-nilai keIslaman. Dengan harapan produk lulusan dapat memiliki dasar agama dan 

karakter yang unggul dan berwawasan Internasional. 

Berawal dari keprihatinan warga terhadap perkembangan anak-anak sekarang yang 

cenderung meniru budaya-budaya barat mulai dari pola perilaku, kebiasaan dan pola pikir 

yang sudah jauh dari tata norma dan aturan yang ada. Termasuk jenis permainan atau 

doalanan anak yang sekarang beralih pada permainan modern (play stations, game internet, 

dll). Melalui pelestarian budaya permainan tradisional bentengandinawarkan solusi alternative 
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dengan membentuk karakter siswa MI Unggulan As Saadah berkomitmen akan 

mengedepankan nilai-nilai budaya sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan 

moral, sosial dan kultural masyarakat.  

MI Unggulan As Saadah mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional 

(dolanan anak) kepada anak-anak, contohnya bentengan diharapkan melalui permainan 

permainan tersebut generasi muda termasuk anak-anak lebih memahami dan memaknai 

bahwa melalui permainan tradisional diajarkan untuk saling toleransi, menghormati, 

kebersamaan, kejujuran, sportif, keberanian, konsisten, mandiri, serta tanggung jawab. Maka 

dari itu, penelitian ini akan melihat bagaimana nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

melalui permainan tradisional Bentengan di MI unggulan As’saadah – Surabaya 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomologi. 

Fenomonologi dipilih untuk mengunggkapkan fenomena-fenomena dan gejala yang 

ditimbulkan melalui implementasi pendidikan karakter berbasis permainan tradisional 

Bentengan di MI Unggulan As Saadah Surabaya. Penentuan subyek penelitian dilakukan 

dengan meggunakan purposive sampling. Subyek penelitian yakni siswa-siswa, guru, kepala 

sekolah, orang tua, masyarakat sekitar dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi langsung berperan 

pasif, dan analisis dokumen. Moleong (2002: 190) menjelaskan bahwa proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011;247) yang 

tergambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Penyajian Data Pengumpulan 

Reduksi Data 

 

Penarikan 
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 Validitas Data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

MI Unggulan  berkomotmen melalui perkenalan budaya inilah siswa lebih mencintai 

budayanya sendiri, terutama budaya jawa dan siswa akan mengenal dan melestarikan  budaya 

melaui melakukan aktifitas  permainan tradisional. Bentengan adalah salah satu contoh 

bagaimana budaya bangsa dijadikan sebagai pendidikan nonformal dalam bentuk permainan, 

terdapat nilai-nilai positif dalam bentuk hard skill dan softskill yang dapat dipetik ketika 

memainkan permainan Bentengan diantaranya : 

Implementasi Pendidikan karakter barbasis permainan tradisional di MI Unggula As 

Saadah yakni sebagai berikut :  

1. Nilai kerjasama  

Pendidikan karakter yang diajarkan sekolah melaui permainan tradisional 

Bentengan adalah nilai kerjasama dalam tim. Karena dalam permainan  Bentengan 

kekuatan sebuah tim ditentukan oleh kekompakan tim itu sendiri, keterlibatan 

seluruh anggota yang ada dalam satu regu akan menentukan seberapa besar kekuatan 

regu itu sendiri, semua orang dalam regu harus tahu fungsi dan posisinya masing 

masing, jika ia tidak disiplin tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga akan 

merugikan seluruh anggota tim.  

Kunci utama dari permainan ini adalah kekompakan. Kekuatan kekompakan 

itu akan membuat setiap individu berfikir bahwa dirinya harus berarti bagi 

kelompoknya, jika ia dianggap lemah maka ia akan sangat mudah menjadi tawanan 

lawan, dengan demikian teman satu regunya harus berusaha membebaskanya dari 

tawanan musuh, upaya pembebasan ini dapat menjadi bumerang bagi timnya karena 

sangat beresiko, ketika berusaha membebaskannya dari tawanan penjagaan 

Bentengnya sendiri akan melemah dan dapat dimanfaatkan pihak lawan untuk 

menyerang balik. Kondisi ini akan membuat setiap individu berfikir dan berusaha 

untuk memberikan yang terbaik bagi timnya.  

 

1.  Kebersamaan  

Pendidikan karakter yang diajarkan sekolah melaui permainan tradisional 

Bentengan adalah nilai kebersamaan dalam tim. Jika ada anggota tim-nya yang 

tertangkap dan dijadikan tawanan oleh pihak lawan otomatis rekan satu timnya akan 

berusaha mengatur strategi dan bekerja sama untuk menyelamatkannya dari tawanan 
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musuh. Dalam hal ini anak akan belajar bahwa anak harus senantiasa selalu 

membantu kawan yang sedang dalam kesulitan. Disamping itu permainan Bentengan 

adalah permainan berkelompok yang tidak bisa dimainkan oleh satu orang, jika ingin 

memainkannya otomatis anak harus mencari teman untuk diajak bermain, anak akan 

mendatangi rumah temanya satu-persatu proses pencarian teman ini secara tidak 

langsung membuat anak menjadi tahu kondisi temanya apakah sedang sakit atu baik-

baik saja. 

 

2. Nilai ber Strategi  

Pendidikan karakter yang diajarkan sekolah melaui permainan tradisional 

Bentengan adalah nilai berstrategi .  Ketika bermain  Bentengan setiap regu dituntut 

untuk dapat menciptakan strategi untuk meraih kemenangan, setiap anggota tim 

biasanya mengambil peran seperti penjaga, pemancing dan penyerang, dalam hal ini 

biasanya anak yang paling menonjol dijadikan tetua dan mendapat kepercayaan dari 

seluruh anggota tim-nya untuk mengatur strategi dengan cara menempatkan angota 

tim-nya dalam posisi yang tepat dan memberi komando untuk mengatur pergerakan 

anggota tim-nya. Dalam hal ini secara tidak langsung anak belajar ilmu managerial 

dengan menempatkan setiap anggota tim-nya dalam posisi yang tepat untuk 

mencapai kemenangan.  

 

3. Nilai Interaksi Antar Pemain  

Pendidikan karakter yang diajarkan sekolah melaui permainan tradisional 

Bentengan adalah nilai interaksi antar pemain.  Permainan Bentengan menuntut 

setiap pemainya untuk berinteraksi dengan pemain lainya, permainan Bentengan 

mendorong anak untuk belajar berkomunikasi dengan individu lainya baik sesama 

anggota kelompoknya maupun lawan, interaksi ini dapat terjadi baik dalam bentuk 

usaha penyusunan strategi, menyemangati kawanya maupun untuk mengelabuhi 

pihak lawan. Melalui kontak nyata dengan orang lain, anak belajar menemukan siapa 

dirinya di tengah ruang lingkup pergaulan, apa yang bisa di lakukan dan bagaimana 

dia mampu menyesuaikan diri dengan situasi di sekitanya.  

 

4. Nilai Melatih Ketangkasan Fisik  

Pendidikan karakter yang diajarkan sekolah melaui permainan tradisional 

Bentengan adalah nilai melatih fisik.  Permainan Bentengan mengandalkan 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

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

Vol. 1, Desember 2017 
 

59 
 

ketangkasan fisik dan kelincahan setiap pemainya sehingga permainan ini mirip 

seperti olah raga yang melatih aspek motorik anak.  

 

SIMPULAN 

Permainan karakter melaui media permainan tradisional telah terimplentasi dengan 

baik di MI Unggulan As Saadah Surabaya tercermin dengan adanya ekstrakulikuler budaya 

jawa yang mengajarkan budaya jawa terutama permainan tradisional bentengan. MI Unggulan 

As Saadah berupaya mengembangkan karakter siswa antara lain : niali karakter kerjasama dan 

kebersamaan, berstrategi, interaksi antar pemain dan melatih fisik. 

Karakter positif inilah yang diharapkan oleh MI Unggulan As Saadah menjadi bekal 

dalam berinteraksi dan bersosialisasi sebagai anggota masyarakat dan siswa dapat 

menyesuaikan diri serta dapat menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat nantinya. 

Selain itu melaui permaianan tradisional Bentengan, sekolah berupaya untuk melestarikan 

budaya jawa tang hampir punah ditelan modernisasi dan globalisasi. 
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