




i 

Permainan tradisional 
Media Stimulasi & Intervensi AUDBK (Anak Usia Dini 
Berkebutuhan Khusus) 
 

 
Penulis: 

Utomo, M.Pd. 

Murniyanti Ismail, M.Pd. 

 

 

Editor: 

Dr. Mashud, S.Pd., M.Pd. 

 

 

Layout & Cover:  

Ardi Maulana 

 

 

Cetakan Pertama, Maret 2019 

Ukuran : 14,8 x 21 cm 

Jumlah hal : i-vi | 1-115 

 

Penerbit : 

Prodi. PJ JPOK FKIP ULM Press 

Jl. Taruna Praja Raya Loktabat Utara Kota Banjarbaru Kal-Sel 

E-Mail:  pjkrjpok@ulm.ac.id

 

ISBN: 978-602-53601-4-5 

 

 

 
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang 

Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 

mailto:pjkrjpok@ulm.ac.id


ii 

  



iii 

 

 

 

KATA  

PENGANTAR  
 

 

 

 

 

ubhaanallaahi wal hamdu lillaahi wa laa illaaha illallaahu 

wallaahu akbar, segala puji bagi Allah SWT, yang paling 

berhak atas segala bentuk terima kasih. Akhirnya atas berkat rahmat 

dan kasih-Nya-lah buku “Permainan Tradisional Media Stimulasi 

dan Intervensi AUDBK (Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus” ini 

dapat kami selesaikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih 

sayang dan nikmat yang diberi-Nya. Salawat dan salam tak lupa 

juga kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

Permainan tradisional…... hmmmmmm....... kuno ketinggalan 

zaman….. Benarkah pernyataan tersebut? Ternyata setelah kita kaji 

dengan seksama, sungguh luar biasa kebermanfaatnya. Selain 

melestarikan budaya bangsa, bisa dijadikan media untuk membantu 

anak-anak bangsa menggapai masa depannya. Mengapa demikian? 

Kajian yang kami tuangkan dalam buku ini menjadi bukti bahwa 

permainan tradisional bisa dijadikan media stimulasi dan atau 

intervensi dini bagi anak-anak usia dini teutama bagi anak-anak usia 

dini yang mempunyai hambatan perkembangan (AUDBK/anak usia 

dini berkebutuhan khusus).  

Sebagian kalangan masyarakat masih saja memandang sebelah 

mata kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sering kita 

S 
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dengar juga beberapa guru melontarkan pernyataan: “mendidik 

anak yang tidak ABK saja sulit, apalagi ABK”.  Fenomena tersebut 

sering kita dengar dari tanggapan berbagai lapisan masyarakat. 

Berawal dari keprihatinan seringnya mendengar hal tersebut semakin 

menguatkan niat kami untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa ABK juga mempunyai hak untuk berkembang 

sebagaimana anak-anak lainnya. Kita tentu merasa biasa saja 

menyaksikan anak-anak pada umumnya (kata untuk mengganti anak 

normal) bermain dengan teman-teman sebayanya penuh 

kegembiran. Apakah kita tidak tercetus dalam benak kita, 

bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK)? 

Apakah mereka juga menikmati masa kecilnya bisa bermain dengan 

teman-teman sebayanya?  

Munculnya buku ini semoga banyak masyarakat yang peduli 

terhadap kelestarian permainan tradisional nusantara yang 

keberadaannya sudah diambang kepunahan. Selain itu juga semoga 

memberikan gambaran bahwa keberadaan permainan tradisional 

dapat dijadikan media untuk stimulasi/intervensi bagi AUDBK, 

sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dapat teratasi 

hambatannya dan dapat berkembang potensi yang dimilikinya. 

Kami menyadari sepenuhnya jika buku ini banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami berharap kiranya 

pembaca berkenan memberikan kritik  yang membangun guna 

melakukan perbaikan dalam buku ini di edisi selanjutnya. Harapan 

kami buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada 

umumnya dan juga pemerhati anak dan juga orang tua, baik yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus maupun tidak. 

 

 

Wassalam, 

 

 

PENULIS 
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A. Pendahuluan 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki begitu 

banyak keanekaragaman suku bangsa, tradisi, dan budaya yang 

tidak ada tandingannya di belahan bumi manapun. Salah satu 

kekayaan bangsa  yang hampir punah dan terlupakaan adalah 

permainan tradisional, padahal hampir di setiap daerah di Indonesia 

memiliki ragam permainan tradisional. Selain sebagai warisan luhur 

yang membuat bangsa Indonesia begitu kaya dengan 

keanekaragaman budaya, permainan tradisional juga memiliki 

banyak sekali manfaatnya. Jauh sebelum berbagai teori pendidikan 

modern lahir dan membahas tentang pentingnya aktifitas bermain 

serta mainan edukatif untuk perkembangan anak, nenek moyang kita 

telah begitu arif memahami kebutuhan anak-anak akan permainan, 

maka para leluhur kita banyak menciptakan berbagai permainan 

agar anak-anak pada masa itu mempunyai aktifitas. Ternyata 



2 

permainan tradisional yang telah telah mereka ciptakan dan secara 

turun temurun dilestarikan oleh generasi berikutnya, sangat 

bermanfaat untuk perkembangan generasi indonesia, baik 

perkembangan fisik motorik, inteligensi, bahasa, sosial emosi, religi, 

maupun seni budaya.   

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa permainan 

tradisional mengajarkan banyak nilai baik. Selain melatih anak untuk 

bersosialisasi atau mengenal orang-orang di lingkungannya, anak-

anak juga belajar bekerja sama sebagai tim, mendukung teman, 

mengetahui kelemahan diri, siap untuk kalah atau menang, gigih 

untuk mencapai target, mengenal dan memanfaatkan dengan baik 

benda-benda di sekelilingnya, kreatif, dan lain sebagainya. Ditinjau 

dari kesehatan, permainan tradisional melatih fisik anak sehingga 

anak lebih sehat, daya tangkapnya lebih tinggi, lebih gesit, dan 

selalu ceria. 

Saat ini anak-anak kita dalam  kegiatan kehidupan sehari-

harinya  lebih sering bermain dengan permainan modern, seperti 

telepon seluler (HP) dan game online sehingga membuat mereka lebih 

banyak duduk, anak menjadi kurang gerak dan kurang sosialisasi 

anak asyik dengan gadget di tangan dan memiliki  dunianya sendiri. 

Permainan tradisional, meskipun dianggap kelas dua oleh 

masyarakat Indonesia sendiri, nyatanya malah mempunyai segi 

keunggulan ketimbang mainan dan permainan modern. Lewat 

permainan tradisional, orang belajar bersosialisasi, mengatasi 

kesepian, mengatur keseimbangan otak, bekerja sama, serta 

mengenal lingkungan. Permainan tradisional tak cuma melatih otak, 

tapi juga melatih rasa. Ini yang tidak ditemukan dalam permainan 

modern. Permainan modern lebih banyak diciptakan untuk melatih 

kreativitas. Selain itu, permainan modern semacam video games 

malah cenderung bersifat individualis dan memunculkan ego. 

Sementara permainan tradisional, banyak melatih psikomotorik, 

pedagogis, psikologis, dan banyak hal yang dibutuhkan dalam diri 

manusia, dapat terpenuhi oleh permainan tradisional. 
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B. Pengertian Bermain 

Bagi setiap anak bermain adalah suatu kegiatan yang serius, 

tetapi mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai 

pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri 

oleh anak, karena menyenangkan bukan karena akan memperoleh 

hadiah atas pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang 

menjadi latihan untuk pertumbuhannya, bermain juga adalah medium, 

dimana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi 

juga anak berpartisipasi secara aktif.  

Anak usia dini mempunyai hak untuk bermain dalam setiap 

kegiatannya sehari-hari, bukan hanya sekedar mengisi waktu tapi 

karena bermain merupakan hal yang penting dalam kehidupan anak 

dan juga menjadi media bagi anak untuk belajar dan 

mengembangkan berbagai aspek pertumbuhan dan 

perkembangannya, karena melalui bermain anak mempunyai 

kesempatan untuk dapat mengekspresikan pengalaman dan 

perasaan hati.  

Hurlock dalam Musfiroh (2005:2) menyatakan bahwa bermain 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan 

dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut 

dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak 

luar.  Selain itu, Stone (2000:5)  dalam bukunya Playing A Kid’s 

Curriculum mengemukakan bahwa ‘Play is real it is vital. Play helps 

children learn about their word naturally. (bermain ialah nyata dan 

penting. Bermain dapat membantu anak belajar tentang dunia 

mereka secara alami). 

Sejalan dengan dua pernyataan di atas, Kartono (2007) 

menyatakan bahwa dengan jalan bermain anak melakukan 

eksperimen-eksperimen tertentu, dan bereksplorasi, sambil mengetest 

kesanggupannya. Melalui permainan anak mendapatkan macam-

macam pengalaman yang menyenangkan, sambil menggiatkan usaha 

belajar dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Semua 

pengalaman anak melalui kegiatan bermain akan memberikan dasar 

yang kokoh dan kuat bagi pencapaian macam-macam keterampilan 
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yang sangat diperlukan anak bagi pemecahan kesulitan hidup 

dikemudian hari. 

Bagi anak-anak, bermain memiliki fungsi dan manfaat yang 

sangat penting. Bagi mereka, bermain bukan hanya menjadi 

kesenangan tetapi juga suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus 

terpenuhi. Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, 

interaksi, dan aksi. Dalam bermain anak melakukan aktifitas seperti 

berlaku pura-pura dengan benda, sosiodrama, dan permainan yang 

beraturan. Bermain berkaitan dengan tiga hal, yakni keikut sertaan 

dalam kegiatan, aspek afektif, dan orientasi tujuan. Bagi anak-anak 

bermain adalah aktifitas yang dilakukan karena ingin, bukan karena 

harus memenuhi tujuan atau keinginan orang lain.  

Mengapa anak bermain? Selain bermain memberikan rasa 

senang dan bahagia pada  anak, anak-anak belajar melalui 

permainan mereka. Pengalaman bermain yang menyenangkan 

bersama teman sebaya dan anak lain, benda, bahan-bahan dari 

lingkungan serta  dukungan dari orang dewasa membantu anak 

berkembang secara optimal.  

 

C. Manfaat Bermain untuk anak 

Anak- anak menghabiskan waktunya sehari-hari dengan 

bermain, mereka terlihat begitu asyik menikmati setiap kegiatan 

bermainnya. Sesungguhnya bukan hanya kegembiraan yang didapat 

oleh anak dalam bermain, tetapi anak-anak sedang belajar dan 

mempelajari banyak hal. Kegembiraan, berpetualang dan  

mengeksplorasi lingkungan yang dilakukan anak mempunyai arti 

penting karena anak dapat menyalurkan perasaan, keinginan, 

kepuasan, kreatifitas, dan imajinasinya.  

Melalui bermain  anak belajar bergaul dengan teman sebaya, 

menambah perbendaharaan kata, melakukan kegiata-kegiatan fisik, 

mengembangkan peran sesuai jenis kelamin dan mengekpresikan 

perasaannya karena bermain adalah dunia anak dan memiliki 

banyak manfaat  sebaiknya orang tua dan lingkungan memberikan 

kesempatan dan ruang agar anak dapat menikmati masa 

bermainnya. Bermain, sama halnya dengan belajar, adalah hidup 
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dan pekerjaan anak (Samuelsson & Clarsson, 2008). Terlepas 

apakah anak tersebut bermasalah atau tidak, berkebutuhan khusus 

atau tidak, bermain memiliki fungsi sebagai jendela ke dalam jiwa 

anak dan merupakan aktivitas favorit anak dan dianggap sebagai 

kendaraan terbaik untuk memfasilitasi perkembangan anak. Bermain 

sebagai tempat ekspresi diri, komunikasi, perkembangan hubungan 

dengan orang lain dan perkembangan kapasitas diri baik untuk anak 

pada umumnya maupun pada anak berkebutuhan khusus. 

Terkadang orang tua melihat bermain itu hanya buang-buang 

waktu. Seringkali justru anak-anak usia dini sudah diberikan 

pembelajaran yang sebenarnya belum sesuai dengan kemampuan 

otak anak, misalnya memberikan pembelajaran membaca, menulis, 

dan berhitung (calistung) dengan pendekatan yang salah atau tidak 

sesuai dengan fase perkembangan anak,  padahal untuk anak 

bermain itu sangat banyak manfaatnya. Berikut ini akan diuraikan 

beberapa manfaat bermain bagi anak dengan harapan semakin 

banyak orang tua, pendidik dan masyarakat lebih memahami 

manfaat dari bermain bagi anak. 

1. Bermain melatih anak untuk berempati 

Kegiatan bermain bersama melatih anak untuk saling 

berbagi, sabar menunggu giliran untuk bergantian 

mempergunakan permainan. Dengan mengembangkan empati, 

anak akan pandai menghargai perasaan anak lain, dengan 

sendirinya anak belajar tenggang rasa. 

2. Bermain mengasah pancaindra anak 

Kegiatan bermain akan merangsang seluruh pancaindra 

anak seperti indra pendengaran, penglihatan, penciuman, 

pengecap dan perabaan dapat difungsikan dengan baik, 

sehingga secara tidak langsung seluruh pancaindra anak dapat 

terstimulasi untuk berkembang. 

3. Bermain Sebagai media Intervensi 

Banyak penelitian telah membahas bermain dapat menjadi 

media intervensi anak yang bermasalah/anak yang memiliki 

hambatan (anak berkebutuhan khusus, tapi patut diingat untuk 

melakukan intervensi terhadap anak berkebutuhan khusus 
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tentunya harus dilakukan oleh orang tua, guru dan tenaga ahli 

lain yang telah  mendapat pendidikan dan pelatihan khusus. 

4. Bermain menstimulasi kreativitas anak 

Pada saat bermain anak menggunakan daya khayalnya, 

sering kita memperhatikan seorang anak yang sedang bermain 

menyusun kursi-kursi menjadi gerbong kereta api, anak duduk di 

bagian depan seperti seorang masinis sedang mengendarai 

kereta api, contoh lain misalnya anak memakai balok mainan 

menjadi telepon. Hal ini disinyalir akan membangkitkan 

kreatifitas anak. 

5. Bermain menstimulasi kecerdasan anak 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam bermain anak 

melakukan eksplorasi lingkungan sekitar sehingga anak belajar 

tentang banyak hal seperti warna, bentuk, suara, tekstur, 

tumbuhan, hewan, fenomena alam, dll hal ini dapat menstimulasi 

kecerdasan anak. 

6. Bermain mengembangkan fisik motorik anak 

Kegiatan bermain membuat anak banyak melakukan 

gerakan seperti berjalan, memanjat, melompat, meloncat, berlari 

,menarik, mendorong, berayun, mengangkat, memukul, 

menangkap, menendang, meluncur, berguling, bermain puzzle, 

mewarna, meronce, dan banyak lagi aktifitas bermain yang 

tentunya dapat mengembangkan kemampuan motorik halus dan 

motorik kasar anak. 

7. Bermain menstimulasi perkembangan bahasa anak 

Pada saat bermain anak mendapat kesempatan berinteraksi 

dengan teman bermainnya atau orang lain. Mereka saling 

berbicara, mengeluarkan pendapat, menyanyikan lagu dan lain-

lain, secara tidak langsung juga perbendaharaan kata anak 

akan bertambah.  

8. Bermain menstimulasi perkembangan sosial emosi 

Dalam bermain anak mendapatkan kegembiraan atau emosi 

positif. Emosi positif sangat bermanfaat untuk proses tumbuh 

kembang anak dan pembentukan karakternya. Anak-anak yang 

dalam kehidupannya dipenuhi dengan kegembiraan dan 
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kebahagiaan akan menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani 

yang juga akan berpengaruh terhadap prestasi akademis anak. 

Begitu banyak manfaat dari bermain untuk anak sebagaimana 

paparan diatas, tentu kita dapat pahami bahwa  bermain 

merupakan  suatu kegiatan yang membuat anak merasa senang, 

yang dapat dijadikan alat dimana anak dapat belajar banyak hal 

secara natural/alami dan dapat membantu mengembangkan 

berbagai aspek tumbuh kembang anak. Terlepas apakah anak 

tersebut  memiliki hambatan (bermasalah) atau tidak, anak pada 

umumnya ataupun anak yang memiliki kebutuhan khusus. 

Sungguh anak-anak akan  menanggung kerugian yang sangat 

besar jika mereka tidak diizinkan untuk menikmati aktifitas bermain 

yang merupakan dunia anak dan hak anak, dan sebaliknya 

kerepotan, kelelahan orang tua dan waktu yang harus diluangkan 

untuk mendampingi anak bermain tentunya akan terbayar  dengan 

melihat anak tumbuh dan berkembang secara optimal dengan baik 

karena dari bermain anak-anak mendapatkan manfaat yang tidak 

ternilai harganya bagi tumbuh kembang mereka. 

 

D. Karakteristik Bermain 

Di bagian ini penulis akan membahas karakteristik bermain 

anak, tentunya dengan mengenali karakteristik bermain anak, orang 

tua maupun guru akan lebih peka dan lebih tanggap lagi menilai 

tentang kegiatan bermain yang akan anak lakukan. Kegiatan 

bermain akan memperlihatkan kekhasan perilaku yang dapat 

diidentifikasi dan perlu diketahui oleh orang tua dan guru. Dalam 

ilustrasi gambar dibawah ini terlihat dengan jelas kegembiraan, 

keceriaan dan spontanitas anak dalam bermain 
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Untuk lebih jelas mari kita jabarkan karakteristik atau ciri dari 

bermain sebagai berikut:  

1. Pada saat bermain anak-anak terlihat menikmati (enjoyable). 

Setiap moment yang mereka lakukan selalu menyenangkan 

(pleasurable) bagi anak. Mereka terlihat riang gembira dan 

senang seperti pada ilustrasi gambar di atas. 

2. Bermain muncul dari dalam diri anak (intrinsik), tidak ada 

paksaan dari orang lain (ekstrinsik), anak - anak pada gambar 

di atas bermain sesuai keinginan mereka (ada yang bermain air, 

bercanda dengan teman, dan yang lain berebut untuk dapat 

menendang bola). 

3. Bermain melibatkan peran aktif semua peserta, semua terlibat 

dan aktif bereksplorasi, bereksperimen mencoba berbagai 

macam hal. 

4. Tidak ada skenario dalam kegiatan bermain, anak melakukan 

dengan sukarela dan spontan tanpa ada rencana sebelumnya. 

5. Bermain bersifat simbolik, anak berlaku pura-pura melalui 

kegiatan bermain anak akan mampu menghubungkan 

pengalaman mereka dengan kenyataan sekarang, misalnya 

berpura-pura menjadi orang dewasa, dokter, pilot, 

mengekspresikan perasaan misalnya pura-pura menangis, marah 
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dll. Anak-anak akan bertingkah laku seperti yang 

diperankannya. 

6. Bermain bersifat flexsibel, anak bebas memilih mau bermain apa 

dan bebas untuk beralih ke kegiatan bermain lain. 

7. Bermain adalah pilihan anak, anak bebas menentukan 

permainan yang diinginkan dan menetapkan aturan main sendiri 

atau sesama pemain, mereka sepakat mentaati aturan yang 

mereka buat sendiri. 

 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bermain 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan bermain 

anak adalah: 

1. Motivasi 

Kegiatan bermain dapat berlangsung dengan baik apabila 

dilandasi motivasi yang kuat yang berasal dari diri anak itu 

sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun. 

2. Lingkungan yang menunjang 

Lingkungan yang kurang memadai fasilitasnya, tidak aman 

dan tidak menyenangkan, akan menyebabkan ruang gerak 

bermain bagi anak terbatas. Oleh sebab itu agar anak dapat 

bermain dengan leluasa maka perlu disediakan sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung keinginan dan aktivitas 

bermain anak. Saat ini anak-anak kehilangan ruang bermain 

yang aman dan nyaman karena tergusurnya taman-taman dan 

lapangan hijau yang telah berganti dengan gedung-gedung 

bertingkat. 

3. Perilaku anak dalam bermain 

Melalui bermain anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dan dorongan-dorongan dari dalam diri yang tidak mungkin 

terpuaskan dalam kehidupan nyata. Bila anak dapat 

menyalurkan perasaan tegang, tertekan dan menyalurkan 

dorongan-dorongan yang muncul dari dalam dirinya, setidaknya 

membuat anak lega dan relaks hal ini akan mengubah perilaku 

yang negatif menjadi positif. 
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A. Pengertian Permainan Tradisional 

Permainan tradisional anak menurut “Direktorat Nilai Budaya” 

adalah proses melakukan kegiatan yang menyenangkan hati anak 

dengan mempergunakan alat sederhana sesuai dengan keadaan 

dan merupakan hasil penggalian budaya setempat menurut gagasan 

dan ajaran turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan  menurut  

James Danandjaja dalam Keen Achroni (2012:45), permainan 

tradisional adalah salah satu bentuk yang berupa permainan anak-

anak, yang beredar secara lisan diantara anggota kolektif tertentu, 

berbentuk tradisional dan diwariskan turun temurun, serta banyak 

mempunyai variasi. Permainan tradisional atau biasa disebut dengan 

permainan rakyat merupakan hasil dari penggalian budaya lokal 

yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai pendidikan dan nilai 

budaya serta dapat menyenangkan hati yang memainkannya. 
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Permainan tradisional sebagai satu diantara unsur kebudayaan 

bangsa banyak tersebar di berbagai penjuru nusantara.  

Namun yang sangat menyedihkan dewasa ini keberadaan 

permainan tradisional sudah berangsur-angsur mengalami 

kepunahan, terutama bagi mereka yang saat ini tinggal di 

perkotaan, bahkan beberapa di antaranya sudah tidak dapat 

dikenali lagi oleh masyarakat dimana permainan tradisional itu 

berada. Beberapa pengalaman penulis berdiskusi dengan para 

orang tua, pendidik, dan masyarakat ditemukan kenyataan bahwa 

mereka banyak yang tidak mengenal lagi permainan-permainan  

tradisional dari daerahnya masing-masing. Memang ada beberapa 

jenis permainan tradisional  yang masih dapat bertahan, itu pun 

disebabkan karena para pelaku (anak-anak) permainan tradisional 

tersebut berada jauh dari jangkauan permainan modern. 

Saat ini timbul pertanyaan, permainan apakah yang 

dimainkan oleh ”Kids zaman now?” Apakah anak-anak masa kini, 

mereka mengenal atau pernah memainkan permainan tradisional 

seperti  petak umpet, lompat tali, mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, 

gasing, katapel, layang-layang, kuda-kudaan dari pelepah daun 

pisang? Miris rasanya fakta yang ditemukan dilapangan 

kebanyakan mereka lebih senang memainkan permainan yang 

mengutamakan alat-alat canggih seperti gadget, game online dan 

lain-lain.  

Sudah jarang sekali ditelinga kita terdengar anak-anak 

menyanyikan lagu-lagu daerah yang mengiringi permainan 

tradisional seperti Cublak-cublak Suweng, Ular naga, Perepet 

Jengkol, Sasalimpetan, Ampar-ampar Pisang, Bacukcuk Bimbi. 

Mereka lebih sering mendendangkan lagu dewasa yang sebenarnya 

belum pantas dinyanyikan oleh anak-anak. Melihat fenomena di atas 

tentunya sangat membuat kita bersedih dan miris melihat kenyataan 

hampir punahnya permainan tradisional dan tembang dolanan yang 

dahulu begitu sering dimainkan oleh generasi tua. 

Setiap negara atau daerah memiliki permainan tradisional 

yang khas menjadi ciri dari negara atau daerah tersebut, tapi 

banyak  juga permainan yang hampir mirip cara bermain walau 
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dengan nama yang berbeda di daerah tersebut, seperti permainan 

engklek dengan nama yang berbeda-beda antara lain sundamanda, 

jlong-jling, badamprak, dampu, basamsaman, ciplek , dan masih 

banyak lagi. 

Kembali lagi, bahwa poinnya bukan pada apa bentuk 

permainannya, tapi nilai apa yang didapat saat memainkannya. Dan 

tidakkah disayangkan jika permainan tradisonal yang sarat nilai itu 

nantinya benar-benar hilang? Pernahkah terpikir bahwa kitalah 

generasi yang harus bertanggungjawab (baca: disalahkan) jika 

warisan nenek moyang ini hanya tinggal cerita? 

 

B. Manfaat Permainan Tradisional 

Seperti yang kita ketahui banyak sekali nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung dalam permainan tradisional, baik dalam 

gerakan permainannya maupun dalam tembang/syair lagunya. 

Permainan tradisional mengandung beberapa unsur nilai budaya 

bahwa antara lain mengandung unsur senang bagi yang 

memainkannya, dan rasa senang itu dapat diwujudkan sebagai 

suatu kesempatan baik menuju kemandirian. Setiap permainan 

rakyat tradisional sebenarnya mengandung nilai-nilai filosofis yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan penanaman 

nilai-nilai karakter pada anak.       

Permainan tradisional selain dapat memupuk kesatuan dan 

persatuan juga dapat memupuk kerjasama, kebersamaan, 

kedisiplinan dan kejujuran. Permainan tradisional kebanyakan 

dimainkan oleh lebih dari satu orang atau bersifat permainan 

berkelompok (minimal dimainkan oleh dua orang), dengan 

menggunakan alat permainan yang relatif sederhana serta mudah 

didapat di sekitar anak, yang berasal dari tumbuhan atau benda 

lainnya dan merupakan hasil penggalian dari budaya setempat 

sehingga tidak memerlikan biaya yang mahal, maka dari itu 

permainan tradisional perlu dilestarikan agar generasi berikutnya 

tetap mempunyai jati diri bangsa, sehingga tidak meninggalkan 

akar budaya bangsa itu sendiri. 
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Selain itu, ternyata permainan tradisional banyak 

mengandung unsur-unsur yang dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan aspek-aspek pengembangan anak usia dini 

seperti anak dapat bermain dengan teman sebayanya, melatih 

anak agar timbul rasa demokratis, berani, bertingkah laku sopan, 

taat pada peraturan, melatih tanggung jawab dan mematuhi 

peraturan-peraturan yang sudah disepakati. 

Banyak sekali nilai-nilai atau manfaat yang dapat digali 

melalui permainan tradisional secara jelas akan dibahas  seperti 

di bawah ini: 

1. Mengembangkan kecerdasan Natural  

Pada umumnya permainan tradisional dimainkan secara 

beramai-ramai di luar rumah, di halaman, atau di lapangan. 

Bahan atau alat yang digunakan untuk bermain biasanya 

diambil dari alam seperti batu, pecahan genting, batu-batu 

kerikil, daun kelapa, daun singkong, rumput, batok kelapa, 

buah karet, buah kemiri dan masih banyak lagi, dalam 

mempersiapkan bahan atau alat bermain anak 

mempersiapkan dan mencari sendiri kegiatan ini membuat 

anak merasa dekat dengan alam dan memunculkan rasa cinta 

terhadap alam dan bersemangat untuk menjaga lingkungan. 

2. Mengajarkan anak tentang nilai-nilai  

Dalam permainan tradisional terkandung banyak sekali nilai-

nilai moral yang dapat dipelajari oleh anak, dikarenakan 

permainan anak tradisional menuntut adanya kejujuran, 

tanggung jawab, semangat sportivitas, berbagi peran dengan 

adil, menghormati alam, cinta kepada sang maha pencipta 

alam beserta isinya dan berbagai nilai moral lainnya. Hal ini 

secara tidak langsung mengajarkan anak berbagai nilai moral 

dan etika yang akan menjadi modal dalam membentuk 

karakter anak yang positif. 

3. Mengembangkan aspek bahasa anak 

Dalam permainan tradisional sering menggunakan, senandung/ 

nyanyian/kakawihan, anak berusaha untuk menghafal syair-

syair yang ada dalam permainan tersebut sehingga 
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perbendaharaan anak akan bertambah seperti contoh berikut 

ini syair dalam permainan: 

Ular Naga Panjangnya 

Ular naga panjangnya bukan kepalang 

Menjalar-jalar selalu kian kemari  

Umpan yang lezat itulah yang dicari 

Ini dianya yang terbelakang 

4. Mengoptimalkan kemampuan kognitif anak 

Sejumlah permainan tradisional anak bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif anak seperti melatih 

konsentrasi dan kemampuan berhitung sebagai contoh dalam 

permainan lompat tali anak dituntut untuk konsentrasi pada 

saat melompat didalam tali yang diputar serta diharuskan juga 

menghitung jumlah lompatan seperti juga dalam permainan 

congklak kemampuan berhitung anak akan terstimulasi ketika 

anak menghitung jumlah biji “kuwek”. 

5. Memberikan kegembiraan dan keceriaan 

Salah satu karakteristik permainan tradisional adalah bersifat 

rekreatif. Permainan tradisional mampu memberikan 

kegembiraan dan keceriaan pada anak saat bermain, suara 

tawa lepas dan teriakan riang gembira selalu terdengar ketika 

anak bermain bersama-sama. 

6. Melatih Kreativitas Anak 

Peralatan dalam permainan tradisional biasanya dibuat sendiri 

oleh anak-anak yang akan bermain, anak dituntut untuk kreatif 

mencipta dan memodifikasi alat yang akan dimainkannya, 

sebagai contoh pada saat anak ingin bermain mobil-mobilan 

anak akan membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, 

membuat kelom dari batok kelapa, bermain balon dari kain 

sarung, membentuk pedang-pedangan, udang-udangan, dari 

pelepah kelapa  dan masih banyak lagi. Kegiatan ini sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan kreatifitas dan menstimulasi 

daya imajinasi anak dalam membuat alat yang akan 

dipergunakan ketika bermain. 
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7. Mengembangkan Kecerdasan  Sosial dan  Emosional Anak. 

Permainan tradisional biasanya dimainkan secara bersama-

sama dengan teman seusia dan juga jenjang usia yang 

berbeda, latar belakang dan kemampuan yang berbeda , hal 

ini dapat menjadi media pembelajaran bagi anak untuk 

bersosialisasi, bekerja sama,saling percaya, saling mendukung, 

saling menolong, menghargai dan menghormati pendapat 

orang lain, serta membangun kepercayaan diri. 

8. Bermanfaat untuk Kesehatan Anak 

Kebanyakan permainan tradisional melibatkan seluruh anggota 

tubuh anak seperti tangan, kaki, kepala untuk bergerak, 

sehingga  tubuh bergerak secara intens yang sangat 

bermanfaat bagi pertumbuhan fisik dan membuat anak tumbuh 

sehat, sebagaimana manfaat yang didapat dari aktifitas 

berolahraga. 

9. Mengasah Kepekaan Seni Anak 

Lagu/tembang yang dinyanyikan serta gerakan-gerakan  

seperti menari dalam permainan tradisional dapat mengasah 

kepekaan anak dalam seni suara dan juga seni tari. Anak akan 

lebih mencintai lagu/tembang dan juga tari tradisional 

10. Mengembangkan Kemampuan Motorik Anak 

Permainan tradisional sarat akan gerakan seperti berjalan 

dengan alat ( kelom batok, engrang ) melompat, berlari, 

menggenggam,menganyam dan masih banyak lagi. Gerakan- 

gerakan dan aktifitas tersebut bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan motorik anak, baik motorik halus 

dan juga motorik kasar.   

Anak-anak melakukan permainan ini merasa terbebas dari 

segala tekanan, sehingga rasa keceriaan dan kegembiraan dapat 

tercermin pada saat anak memainkannya. Permainan tradisional 

juga dapat membantu anak dalam menjalin relasi sosial baik 

dengan teman sebayanya (peer group) maupun dengan teman 

yang usianya lebih muda atau lebih tua. Pamainan tradisional 

juga dapat melatih anak dalam memanajemen konflik dan belajar 

mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 
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C. Karakteristik Permainan Tradisional  

Pada dasarnya permainan tradisional lebih banyak memberikan 

kesempatan kepada pelaku untuk bermain secara berkelompok. 

Permainan tradisional setidaknya dilakukan minimal oleh dua orang, 

dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, mudah dicari, 

menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar serta mencerminkan 

kepribadian bangsa sendiri. 

Permainan tradisional banyak memiliki nilai-nilai yang positif 

yang dapat dikembangkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

permainan tradisional dapat ditelaah dari sudut penggunaan bahasa, 

senandung/nyanyian/kakawihan, aktifitas fisik, dan aktifitas psikis. 

Permainan tradisional memiliki unsur senang yang dapat membantu 

anak belajar berdasarkan kesadaran sendiri tanpa dipaksa. Anak  

yang memiliki masalah penyesuaian sosial cenderung berprilaku 

ambivalent terhadap aturan dan perintah orang dewasa, sehingga 

memerlukan pendekatan yang dapat diterima, contohnya melalui 

parmainan yang memiliki unsur senang sehingga anak dapat melakukan 

kegiatan dengan sukarela tanpa paksaan. 

Permainan tradisional dapat membantu siswa dalam menjalin 

relasi sosial yang baik dengan teman sebaya (peer group) maupun 

dengan teman yang usianya lebih muda atau lebih tua.Permainan 

tradisional dapat digunakan untuk melatih anak  dalam mengatasi 

konflik dan belajar memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

 

D. Perbedaan Permainan Tradisional dan Permainan Modern 

Di atas sudah di jelaskan pengertian permainan tradisional, 

sebagai salah satu kekayaan budaya  bangsa Indonesia yang 

diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi 

berikutnya. Permainan tradisional memiliki begitu banyak  

manfaat, selain kegembiraan yang didapat oleh para pemain 

permainan tradisional tersebut, anak bergerak aktif, bermain 

dengan berkelompok, ada lagu/kawi yang mengiringi permainan 

tradisional. 

Permainan dan mainan modern yang bersifat edukatif 

sebenarnya pun memiliki banyak manfaat untuk anak, tetapi 
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permainan modern memiliki beberapa kelemahan yang dapat 

menimbulkan dampak yang negatif bagi generasi penerus. Di 

bawah ini beberapa sifat permainan modern yang perlu 

diwaspadai, antara lain: 

1. Lebih bersifat individualis  

Kebanyakan permainan modern dapat dimainkan secara 

individu, sehingga kurang menstimulasi aspek-aspek 

perkembangan anak. Dampak permainan modern antara lain 

anak kurang dapat kesempatan untuk bersosialisasi, 

kecerdasan sosial anak kurang berkembang, anak lebih sering 

berteman dengan teman  “virtual” seperti dalam permainan 

game online yang akan menimbulkan anak menjadi egois, 

pemalu, dan individualis. Keadaan atau sifat-sifat tersebut 

bisa jadi akan terbawa sampai kelak anak menjadi dewasa.  

2. Kurang gerakan 

Pada permainan modern kebanyakan hanya dimainkan dalam 

keadaan duduk. Hal ini dapat menyebabkan perkembangan 

fisik anak kurang terstimulasi pergerakan. Anak menjadi 

terbatas sehingga tidak sedikit anak menjadi kelebihan berat 

atau obesitas, serta tubuh anak tidak lentur karena tidak 

terlatih dalam bergerak. 

3. Memerlukan biaya 

Pada umumnya permainan modern, alat dan bahannya dibuat 

oleh pabrikan. Anak tidak terlatih juga untuk membuat sendiri 

mainannya, seperti robot-robotan, play station, mainan 

bongkar pasang, sehingga untuk bermain dan mendapatkan 

mainan tersebut diperlukan biaya yang kadang tidak murah.   

4. Dapat menimbulkan kecanduaan 

Permainan-permainan seperti game online, play station, atau 

game-game lain yang ada di computer pada umumnya dibuat 

berkelanjutan atau ada level yang harus dimainkan pada 

tahap berikutnya dari level paling rendah hingga pada level 

tertinggi. Hal inilah yang membuat anak menjadi kecanduan 

karena ada rasa penasaran untuk lanjut ke level berikutnya 

sehingga terkadang anak melupakan kewajiban yang harus 



19 

dilakukan seperti belajar, makan, mandi, istirahat, tidur dan 

bersosialisasi. Keinginan anak untuk memenangkan 

pertandingan pada tiap levelnya juga membuat anak merasa 

tegang dan tertekan. Emosi anak menjadi tidak stabil 

sehingga bermain tidak lagi menyenangkan.  

5. Banyak yang memerlukan keahlian khusus 

Permainan modern memerlukan keahlian dan latihan khusus 

yang harus dipelajari anak saat memainkan permainan 

modern. Hal ini mendorong anak untuk terus menerus berusaha 

untuk lebih mahir dan terampil dibandingkan teman-temannya. 

Keinginan bersaing yang berlebihan membuat  kegembiraan, 

spontanitas, dan kebersamaan yang mereka rasakan menjadi 

berkurang, bahkan bisa hilang. Padahal dalam bermain, hal 

tersebut semestinya selalu terjaga. 

6. Diperlukan pendampingan orang dewasa 

Banyak permainan modern yang pada saat bermain perlu 

pendampingan orang tua/orang dewasa dalam 

memainkannya seperti aplikasi permainan dan game-game 

yang ada di gadget karena tidak semua permainan itu cocok 

untuk usia anak. Hal ini untuk memastikan permainan tersebut 

baik untuk anak. Fungsi pendampingan dari Orang tua/orang 

dewasa yaitu untuk memfilter/menyaringnya.  

Ditambahkan lagi ada efek yang kurang baik dari 

permainan modern (game). Seperti yang sampaikan oleh Dr. Akio 

Mori, Profesor Bedah Saraf di Universitas Nihon Tokyo College of 

Humaniora, dalam buku "Game-nou-no-kyofu" (Teror Game Brain), 

menulis hasil penelitiannya tentang efek game bagi anak. 

Kesimpulannya, kecanduan game dapat menurunkan aktivitas 

gelombang otak depan (pengendali emosi dan agresivitas). 

Sehingga anak menjadi mudah marah, mood cepat berubah, dan 

sulit konsentrasi. Bukankah ini yang dialami anak-anak kita? Dr. 

Mori juga menambahkan, game tiga dimensi yang menampilkan 

animasi berputar dan gerakan cepat, memengaruhi fokus 

pergerakan mata dan saraf otak. Bermain game terlalu lama 

dapat menyebabkan pusing dan bahkan pingsan. 
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(https://www.panduanmengajar.com/2016/10/permainan-

tradisional-sebagai-model-pembelajaran.html) 

Terlihat jelas ada beberapa perbedaan karakteristik 

antara permainan tradisional dan permainan modern. Ada 

karakteristik khusus dan manfaat tertentu yang ada pada 

permainan tradisional yang tidak dimiliki permainan  modern. Jadi 

sudah sepatutnya anak-anak diperkenalkan kembali dengan 

permainan tradisional yang sarat akan manfaat sekaligus untuk 

melestarikan permainan tradisional Indonesia yang merupakan 

budaya bangsa yang hampir punah. 

 

E. Ragam Permainan Tradisional Nusantara 

Negara kita tercinta Indonesia adalah negara yang memiliki 

beragam budaya, bahasa, dan agama. Tidak hanya itu, Indonesia 

juga adalah negara dengan alam yang menakjubkan beserta 

rempah-rempah maupun flora dan faunanya. Permainan tradisional 

Indonesia termasuk kedalam ciri khas tersendiri dibandingkan negara 

lain. Indonesia sendiri memiliki permainan tradisional dari berbagai 

daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi seiring dengan 

kemajuan teknologi, permainan tradisional sedikit demi sedikit mulai 

ditinggalkan dan jarang dimainkan lagi. Hal ini sungguh 

mengkawatirkan dan jika tidak segera dimunculkan dan dijaga 

kembali, bukan tidak mungkin akan punah dari muka bumi.  

Pada bagian ini kita akan membahas beragam permainan 

tradisional di Indonesia. Ragam permainan tradisional tentunya 

sangat banyak. Penyajian ragam permainan tradisional yang akan 

disajikan dalam BAB ini tentu masih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah yang ada. Hal ini karena keterbatasan penulis dan penulis 

berharap, para pembaca bisa menggali permainan tradisional yang 

lebih banyak agar permainan tradisional di Indonesia tumbuh 

kembali sehingga menjadi salah satu alat untuk mengembangkan 

karakter generasi penerus yang mencintai hasil karya anak-anak 

bangsa pendahulu kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang 

menghormati para pahlawannya. Penulis menganggap, bahwa 

orang-orang yang melahirkan karya-karya permainan tradisional 

https://www.panduanmengajar.com/2016/10/permainan-tradisional-sebagai-model-pembelajaran.html
https://www.panduanmengajar.com/2016/10/permainan-tradisional-sebagai-model-pembelajaran.html
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adalah pahlawan. Berikut adalah beberapa permainan tradisional 

yang sempat penulis himpun dari berbagai sumber: 

1. Permainan Egrang atau Jejangkungan 

Permainan egrang ataupun jejangkungan dimainkan dengan 

mempergunakan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari 

kayu atau bambu setinggi kira-kira 2-3 meter. Sementara untuk 

tumpuan atau pijakan kaki dibuat dengan ketinggian kira-kira 

30-60 cm dari ujung bawah tongkat. Media bambu yang 

digunakan umumnya bambu tali (awi tali) ataupun bambu hijau 

(awi hejo) dan bambu hitam (awi hideung). Pemilihan bambu  tali, 

bambu hijau atau bambu hitam bukan tanpa alasan. Selain 

mudah dalam proses pembuatannya karena cepat kering, dan 

juga sangat kuat sehingga tidak mudah retak saat dijadikan 

pijakan. Selain itu bila disambungkan antara bagian bambu 

yang dijadikan pegangan dan pijakan. Jenis bambu ini tidak 

merekah dan justru sebaliknya semakin menjepit. Berbeda 

dengan bambu jenis lainnya seperti bambu gombong dan 

tanaman bambu lainnya yang cenderung sulit mengering dan 

mudah merekah serta rapuh. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: anakmandiri.org 

 

Peserta  permainan:  

Permainan egrang dapat dilakukan seorang diri tapi seperti 

kebanyakan permainan tradisional lain, permainan ini lebih 

sering dimainkan bersama-sama. Banyaknya anak yang ikut 

dalam permainan dapat disesuaikan dengan luas 
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halaman/tanah lapang tempat mereka bermain. Semakin 

banyak yang ikut dalam permainan maka akan semakin seru. 

Permainan ini dapat dimainkan oleh anak usia lima tahun sampai 

dewasa, baik dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. 

Perlengkapan/media permainan: 

Alat/media yang dipakai dalam permainan ini adalah bambu 

yang dibentuk seperti tongkat dengan pijakan untuk kaki di 

bagian bawah. Tinggi dan besarnya bambu disesuaikan dengan 

kondisi peserta permainan. 

Cara memainkan: 

Permainan egrang atau jajangkungan biasa dimainkan dengan 

pemain berdiri bertumpu pada pijakan tongkat bambu atau 

galah, permainan ini dapat dimainkan serentak dengan 

beberapa orang pemain berjalan bersama-sama. Waktu atau 

lamanya permainan tergantung keinginan dari para pemain itu 

sendiri. Disejumlah daerah, umumnya permainan egrang ini 

dilakukan sebagai adu ketahanan keseimbangan tubuh, dimana 

para pemain berusaha berjalan, berdiri dengan 

mempergunakan bambu/galah tanpa jatuh. Tangan harus kuat 

memegang bambu/galah, sedangkan mata harus juga 

memperhatikan medan yang dilewati. 

Manfaat permainan Engrang atau Jejangkungan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi perkembangan fisik  

Kemampuan  motorik  halus dan kasar anak akan 

terstimulasi, terlihat  pada saat jari-jari anak menggengam 

batang bambu. Kemampuan motorik kasar anak dapat 

terstimulasi pada saat anak berjalan menaiki engrang dan 

berusaha berjalan. 

b. Melatih ketekunan, kesabaran anak serta konsentrasi anak 

Pada saat anak menaiki bambu diperlukan ketekunan dan 

konsentrasi agar tidak jatuh dan tetap menjaga 

keseimbangan. 
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c. Melatih semangat dalam berkompetisi secara sehat  

d. Mengasah kecerdasan naturalis dengan memanfaatkan 

bahan alam seperti bambu, batok kelapa, dll. 

 

2. Permainan Oray-orayan 

Permainan oray-orayan berasal dari kata „oray‟ yang artinya 

ular, oray-orayan berarti menyerupai ular, karena para pemain 

saling berbaris memegang bahu/pinggang  temannya yang 

berada di depan lalu berjalan meliuk seperti ular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: akibanation.com 

 

Peserta Permainan: 

Permainan Oray-orayan ini dapat dimainkan usia mulai anak-

anak sampai orang dewasa, akan tetapi umumnya dimainkan 

oleh anak-anak usia 4 sampai 12 tahun.  

Peserta  

permainan berkisar tujuh sampai 15 anak, tapi akan lebih seru 

lagi jika jumlah pemain lebih banyak karena barisan peserta 

yang memanjang seperti ular akan lebih panjang terlihat lebih 

menarik pada saat berjalan meliuk-liuk. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Dalam permaian ini tidak diperlukan alat/media bermain. 
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Cara Bermain: 

Permainan oray-orayan dapat dimainkan oleh anak laki-laki dan 

perempuan atau campuran. Pada umumnya masih dikenal 

terutama di pedesaan, jumlah pemain antara 7 sampai 12 anak 

atau lebih banyak lagi lebih baik karena akan terlihat lebih 

indah bagaikan ular yang meliuk-liuk. Permainan oray-orayan 

tidak memerlukan alat hanya memerlukan  halaman/tanah 

lapang yang luas agar para pemain dapat dengan leluasa 

bergerak dan memakai kawih(nyanyian) yang berisi tanya 

jawab yang dilakukan sendiri oleh mereka yang bermain. 

Permainan dimulai dengan barisan pemain berjalan seperti ular 

memasuki terowongan, barisan paling belakang atau yang 

menjadi ekor yang ditangkap oleh dua orang yang membentuk 

terowongan tersebut diatas dan yang tertangkap akan ditanya 

“hoyong bulan atanapi bintang” dan lama kelamaan ular 

menjadi pendek dan habis, tergantikan menjadi dua rangkaian 

ular yang baru dari hasil tangkapan “ekor”ular yang semula. 

Selanjutnya dua orang pemain yang awalnya menjadi 

terowongan berganti menjadi kepala ular yang saling 

berhadapan. Anak yang menjadi kepala „ular‟ adalah anak 

yang dianggap lebih kuat agar dapat menahan rangkaian 

teman-temannya yang berbaris beriringan, sedangkan untuk 

ekor dipilih anak yang kecil tapi lincah karena ia harus dapat 

mengelakkan tangkapan si kepala ular lawannya. Permainan 

akan semakin seru pada saat “kepala ular” akan menerkam 

„ekor ular‟, maka biasanya anak-anak akan menjerit, sehingga 

menimbulkan tawa riang dari anak-anak yang bermain. Berikut 

lagu yang sering dinyanyikan pada saat bermain oray-orayan: 
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Judul lagu: “Oray-orayan” 

Laras : Salendro 

Pencipta : Mang Koko 

Koswara.  

Syair awal: 

Oray-orayan luar leor ka 

sawah, 

Tong ka sawah parena keur 

sedeng beukah. 

Oray-orayan luar leor ka 

kebon,  

Entong ka kebon di kebon rea 

nu ngangon. 

Mending ge ka leuwi di leuwi 

rea nu mandi, 

Saha nu mandi anu mandina 

panderi. 

Syair penutup: 

Oray-orayan 

Oray naon 

Oray bungka 

Bungka naon 

Bungka laut 

Laut naon 

Laut dipa 

Dipa naon 

Di pandeuri, ri, ri, ri, ri . . . blos! 

Artinya : 

 

Ular-ularan melata 

sepanjang pematang 

sawah. 

Jangan ke sawah karena 

padinya sedang 

mengembang. 

Ular-ularan melata 

sepanjang  kebun 

Jangan ke kebun karena di 

kebun banyak yang 

menggembala 

Mending juga ke sungai, 

karena di sungai banyak 

yang mandi 

Siapa yang mandi? Yang 

mandinya yang paling 

belakang 

 

Catatan: ada cara lain dalam permainan oray-orayan ini. 

Permainan dapat langsung dimainkan setelah menentukan siapa 

sebagai kepala dan siapa sebagai penjaga, jadi tidak melalui 

pemilihan peserta dengan berjalan dibawah terowongan 

simpulan tangan peserta yang akan menjadi kepala ular 

nantinya. 
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Manfaat Permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Melatih motorik kasar dan kecerdasan kinestetik. 

Gerakan-gerakan yang dilakukan anak dalam permainan ini 

banyak menstimulasi motorik kasar dan kecerdasan kinestetik 

anak seperti gerakan meliuk seperti ular, berjalan menunduk 

di bawah tangan teman yang menjadi “terowongan”,  

berpegangan erat agar tidak terlepas, serta berlari 

menghindari lawan agar tidak tertangkap dan gerakan-

gerakan lainnya. 

b. Melatih kerjasama  

Pada  saat pemain sudah sampai tahap berbaris seperti ular 

setiap kelompok menyusun strategi agar barisan tidak 

terlepas para pemain berpegangan erat pada bagian 

pinggang kawan didepannya dan berusaha menghindar 

agar tidak tertangkap oleh lawan, menentukan kapan harus 

bergerak ke kanan dan kapan harus bergerak ke kiri untuk 

menjaga anak yang berada diposisi belakang dan menjadi 

ekor ular tidak tertangkap. 

c. Menstimulasi kemampuan berbahasa   

Dalam permainan oray-orayan, anak-anak bermain sambil 

bernyanyi syair lagu oray-orayan. Mereka berusaha 

menghapal lirik lagu sehingga perbendaharaan bahasa 

anak juga akan bertambah. 

d. Mengasah kecerdasan musik 

Kecerdasan musik muncul karena permainan ini menggunakan 

lagu sebagai pengiring permainan. Tidak hanya itu 

kandungan kecerdasan musik  juga terlatih karena dalam 

proses permainan, mereka bernyanyi sambil berjalan seperti 

ular dan menyanyikan lagu oray-orayan Para pemain 

tersebut melakukannya dengan menyesuaikan gerak langkah 

agar sesuai dengan irama lagu. 
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3. Permainan Congklak 

Permainan conglak ini tidak diketahui persis kapan ada dan 

tumbuh berkembang di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, 

permainan congklak ini ada di seluruh penjuru tanah air, bahkan 

dunia walau dengan nama dan istilah yang berbeda. Di pulau 

Sumatera dan juga Malaysia permainan ini dikenal dengan 

nama congkak. Di jawa dikenal dengan nama congklak, dakon, 

dhakon atau dhakonan. Di Lampung dikenal dengan nama 

dentuman lamban sedang di Sulawesi permainan ini lebih dikenal 

dengan nama mokaotan, manggaleceng, anggalacang dan 

nogarata. Dalam bahasa inggris, permainan ini disebut mancala. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Sumber:picswe.com 

 

Peserta Permainan: 

Permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak perempuan dan 

dapat dimainkan oleh anak mulai usia 4 tahun sebagai 

pengenalan angka atau hitungan. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Media yang digunakan dalam permainan congklak adalah 

papan congklak dan biji kewuk (kerang) dengan 6 lubang 

(logak) kecil dan 1 lubang agak besar disetiap ujungnya yang 

berfungsi sebagai pundi atau wadah menyimpan biji kewuk. 

Cara Bermain: 

Masing-masing pemain terlebih dahulu mengisi lubang congklak 

dengan 7 biji kewuk, setelah semua lubang terisi pemain 
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menentukan pemain yang akan memulai terlebih dengan cara suit 

atau suten. Pemain pertama baru akan berhenti bila biji masuk 

bidang atau lubang yang kosong. Bila biji kewuk masuk lubang 

kosong dan dilubang lawan terisi, maka isi biji kewuk akan 

menjadi miliknya dengan istilah”nembak”. Pemain tidak boleh 

mengisi pundi milik lawan. Permainan dilakukan bergantian 

sampai biji kewuk seluruhnya masuk pundi (bidang atau lubang 

utama). Pemain yang berhasil mengumpulkan biji kewuk paling 

banyak ke pundi miliknya dia akan keluar sebagai pemenang. 

Manfaat permainan conklak: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi kemampuan motorik halus anak 

Kemampuan motorik anak dapat terstimulasi pada saat anak 

menggenggam biji kuwek dan menjatuhkannya satu persatu 

pada setiap lubang. 

b. Menstimulasi kemampuan berhitung anak 

Setiap lubang dalam bidang congklak anak diharuskan 

memasukan biji kuwek sebanyak 7 buah, pada saat 

memasukan biji kuwek anak akan menghitung satu persatu 

sehingga dapat menstimulasi kecerdasan anak dalam 

mengenal hitungan. Pada saat permainan berakhir anak juga 

akan menghitung jumlah biji kuwek yang ada di lubang yang 

paling besar. 

c. Melatih kesabaran anak  

Saat bermain dilakukan bergantian pemain yang sedang 

mendapat kesempatan bermain akan jalan lebih dulu dan 

anak yang belum mendapat giliran harus sabar menunggu 

giliran. 

d. Melatih koordinasi mata dan tangan 

Saat memasukkan biji kuwek kedalam lubang congklak, 

diperlukan keterampilan koordinasi tangan dan mata agar 

biji kuwek masuk/jatuh pada lubang dengan tepat. 
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4. Permainan Lompat Tali 

Dikalangan anak-anak perempuan permainan lompat 

tali/sapintrong dalam Bahasa Sunda merupakan permainan 

yang sangat digemari, biasa dimainkan dihalaman rumah atau 

di tanah lapang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:sabumiku.com 

 

Peserta Permainan:  

Permainan lompat tali atau kalau di Jawa Barat dikenal dengan 

nama permainan Sapintrong pada umumnya lebih sering 

dimainkan oleh anak perempuan, walau ada juga anak laki-laki 

yang ikut bermain. Jumlah anak dalam permainan ini paling 

sedikit 3 orang dan yang terbanyak biasanya sampai 10 orang 

anak. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Permainan ini mempergunakan karet gelang yang diuntai 

(diuntun) hingga panjang karet berkisar 3 sampai 4 meter. 

Cara Bermain: 

Dalam permainan lompat tali ada beberapa cara bermain 

tergantung daerah darimana permainan lompat tali tersebut 

berasal. Permainan diawali dengan suiten atau hompimpah. 

Langkah ini untuk menentukan dua orang anak yang harus 

menjaga atau memegang kedua ujung karet. Setelah ditentukan 

anak yang bertugas memegang ujung karet, maka untaian karet 

selanjutnya diputar membentuk setengah lingkaran dan anak-
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anak  yang tidak bertugas memegang ujung karet mulai 

melompat didalam putaran karet tadi, diawali dengan lompatan 

biasa sampai semua pemain mendapat giliran. Sistem atau 

aturan melompat, mulai dari awal memasuki putaran karet 

hingga cara melompat harus sesuai yang disepakati bersama. 

Lompatan dapat dilakukan seorang diri (bergiliran sendiri-

sendiri) atau lompatan juga dapat dilakukan dua sampai tiga 

orang anak sekaligus. 

Biasanya kesepakatan yang dilakukan antar pemain adalah 

jumlah lompatan dalam putaran karet yang harus dilakukan 

setiap pemain.Tidak ada istilah kalah dan menang dalam 

permainan ini bila dilakukan secara perorangan. Anak yang 

tidak mampu melakukan kesepakatan aturan, dialah yang 

mendapat tugas memegang ujung karet menggantikan 

temannya. Selain membutuhkan strategi dan kekuatan fisik, para 

pemainpun dituntut berlaku jujur dan sportif. Cara bermain yang 

ke dua sama seperti cara bermain yang pertama. Permainan 

dimulai dengan suiten atau hompimpah untuk menentukan 

pemegang karet. Para pemegang karet merentangkan karet 

yang dimulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke lutut,paha, dan 

pinggang. Para pemain harus melompati karet tanpa menyentuh 

tali karet tadi, jika ada pemain yang menyentuh tali karet maka 

dia harus menjadi pemegang tali karet. Setelah semua pemain 

dapat melewati tali karet tadi maka posisi tali karet akan 

dinaikan ke dada, dagu, telinga, ubun-ubun, dan sampai posisi 

tangan lurus ke atas (tingkatan ketinggian yang paling tinggi). 

Pada posisi ini biasanya para pemain menyebut kata 

“MERDEKA!!!”. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain boleh 

menyentuh tali karet asal tidak terjerat. Para pemain juga 

diperbolehkan mempergunakan berbagai gaya gerakan untuk 

melompat tapi tidak boleh memakai alat bantu. Pemain yang 

tidak berhasil melalui tahap ini akan berhenti dan menjadi 

pemengang tali karet mengantikan temannya yang memegang 

tali karet. Jika tahap-tahap ketinggian telah selesai dilewati oleh 

para pemain, maka tali karet kembali diturunkan dan permainan 
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akan dimulai dari awal kembali. Begitu seterusnya sampai para 

pemain menghentikan permainan. 

Manfaat permainan Lompat Tali: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Melatih kemampuan motorik halus dan motorik kasar anak 

Kemampuan motorik halus anak dapat terstimulasi pada saat 

anak menggenggam dan memutar tali karet, sedangkan 

pada  saat melompati tali karet dapat melatih motorik kasar 

anak, membentuk otot anak yang padat, fisik yang kuat dan 

sehat, juga mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Hal 

ini karena permainan ini banyak melakukan gerakan-

gerakan melompat, meloncat. Manfaat lainnya yaitu dapat 

digunakan untuk sarana menghindari anak dari resiko 

kegemukan (obesitas). 

b. Mengembangkan kemampuan berhitung anak 

Setiap pemain pada saat melompati tali karet, para pemain 

secara spontan akan menghitung jumlah lompatan yang 

dilakukan pemain. 

c. Melatih kesabaran anak  

Permainan ini tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. 

Biasanya antara 1-3 anak. Pemain yang belum mendapat 

giliran harus sabar menunggu giliran untuk bermain. 

 

5. Permainan Balap Karung 

Permainan balap karung masih sering dilakukan pada saat 

perayaan hari kemerdekaan RI yaitu disetiap tanggal 17 

Agustus. Permainan ini banyak diikuti dari anak-anak hingga 

orang dewasa. Permainan balap karung tidak memerlukan alat 

yang mahal. Alat yang digunakan hanya karung yang sesuai 

dengan ukuran tinggi peserta lomba. Berdasarkan sejarahnya, 

permainan ini sudah ada sejak dahulu bahkan ada yang 

mengatakan permainan ini ada sejak zaman Indonesia masih di 

jajah oleh Belanda. Permainan ini dibuat oleh misionaris Belanda 
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yang biasanya digelar saat ada acara-acara perayaan 

Belanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:adalomba.com 

 

Peserta Permainan: 

Peserta permainan balap karung biasanya paling sedikit 3 

orang sampai 7 orang pemain tergantung pada luas lapangan 

yang dipakai untuk permainan ini. Semakin banyak jumlah 

pemain permainan ini akan semakin seru. 

Perlengkapan/ Media Permainan: 

Permainan ini hanya memerlukan media karung dan kapur untuk 

membuat garis awal dan akhir. Permainan balap karung ini 

biasanya dimainkan di lapangan terbuka. 

Cara Bermain: 

Pertama-tama buatlah garis awal (start) dan akhir (finish) 

dengan jarak 7-10 meter. Jarak dapat disesuaikan dengan 

kemampuan dan usia peserta. Setiap pemain harus masuk di 

karung sampai menutupi semua bagian kaki. Selanjutnya para 

pemain berjalan dengan melompat atau berjalan biasa dan 

berusaha untuk mencapai garis akhir. Peserta yang tercepat 

sampai ke garis akhir dialah yang keluar sebagai 

pemenangnya. Permainan bisa dengan kerja tim atau sendirian. 

Manfaat permainan Balap Karung: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 
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a. Melatih kemampuan motorik halus dan motorik kasar anak 

Kemampuan motorik halus anak dapat terstimulasi pada saat 

anak menggenggam ujung karung, sedangkan pada  saat 

melompat  dapat melatih motorik kasar anak. Permainan ini 

dapat membentuk otot anak yang padat, fisik yang kuat dan 

sehat. Permainan ini juga mengembangkan kecerdasan 

kinestetik anak, karena permainan ini banyak melakukan 

gerakan-gerakan yang lincah. 

b. Melatih kerjasama 

Pada saat bermain tim anak belajar untuk bekerjasama dan 

kompak untuk memenangkan pertandingan. Unsur kerjasama 

terlihat pada saat para pemain bergantian memakai karung 

dan melanjutkan permainan sampai semua pemain mendapat 

giliran untuk bermain. 

c. Mengembangan rasa percaya diri anak 

Anak akan berusaha melakukan gerakan melompat agar 

bisa mencapai garis akhir tapi dengan kehati-hatian agar 

tidak terjatuh 

d. Melatih konsentrasi  

Anak-anak fokus memperhatikan lintasan untuk menuju garis 

akhir. 

 

6. Permainan Bekel 

Permainan bekel/bekelan identik dengan permainan anak 

perempuan, sangat jarang anak laki-laki bermain permainan 

bekel ini. 

 

      

 

 

 

 

 

Sumber: permainan-nusantara blogspot.com 
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Peserta Permainan: 

Permainan ini biasanya di mainkan oleh anak perempuan berusia 

mulai 4 tahun sampai remaja, banyaknya pemain berkisar 3-5 

orang. 

Perlengkapan/ Media Permainan: 

Bola bekel yang dipakai biasanya bola berukuran kecil yang 

terbuat dari karet dan biji kuwek. 

Cara Bermain: 

Para pemain duduk membuat lingkaran atau menyerupai 

lingkaran. Bola bekel dan kuwuk diletakkan berada di tengah-

tengah lingkaran. Permainan dimulai oleh satu orang pemain dan 

yang lainnya mengamati, pemain akan bergantian setelah 

pemain yang sedang bermain melanggar peraturan. Biasanya 

peraturan disepakati diawal permainan misalnya: gengam biji 

kuwuk dan peganglah bola bekel menggunakan jari telunjuk dan 

ibu jari, dipegang di satu tangan yang sama, selanjutnya 

lemparkan bola bekel ke atas dan jatuhkan semua biji kuwuk, 

lalu setelah bola bekel memantul tangkaplah kembali bola bekel, 

lempar kembali bola bekel, sebelum bola bekel memantul 

ambilah satu biji kuwuk lalu tangkap kembali bola bekel. Begitu 

seterusnya hingga biji kuwuk sudah diambil semua. Permainan 

dilanjutkan ke babak. Babak kedua ini, pemain harus bisa 

mengambil dua biji kuwuk dalam satu lemparan, begitu 

seterusnya. 

Manfaat Permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Melatih motorik halus anak 

Kemampuan motorik anak dapat terstimulasi pada saat anak 

menggenggam bola dan mengambil biji kuwek 

b. Melatih koordinasi tangan mata dan konsentrasi 

Konsentrasi anak akan terstimulasi pada saat melempar dan 

menangkap bola, koordinasi tangan dan mata juga 

diperlukan pada saat anak melempar bola dalam waktu 
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yang bersamaan juga anak diharuskan mengambil biji 

kuwek. 

c. Mengembangkan kemampuan sosialisasi 

Permainan ini biasanya dimainkan bersama-sama dengan 

teman-teman. 

d. Melatih kesabaran 

Saat bermain dilakukan bergantian pemain yang sedang 

mendapat kesempatan bermain   lebih dulu bermain dan 

anak yang belum mendapat giliran harus sabar menunggu 

giliran untuk bermain. 

e. Menstimulasi kemampuan berbahasa   

Pada saat menunggu giliran untuk bermain biasanya anak 

akan bercakap-cakap dengan teman yang juga sedang 

menunggu giliran sehingga perbendaharaan bahasa anak 

juga akan bertambah 

  

7. Permainan Kelereng 

Permainan kelereng atau yang lebih dikenal gundu (dalam 

bahasa betawi) atau neker (dalam bahasa jawa). Dahulu sering 

ditemukan anak laki-laki bermain kelereng/gundu. Permainan ini 

menjadi permainan favorit anak laik-laki. Permainan ini tidaklah 

sepopuler dahulu. Saat ini sudah sangat jarang menemukan anak 

laki-laki bermain kelereng, apalagi dikota-kota besar. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: news.juggala.co.id 

 

 



36 

Peserta Permainan: 

Permainan ini biasanya dimainkan paling sedikit oleh 2 orang 

anak. Namun semakin banyak jumlah pemain maka akan semakin 

seru.  

Perlengkapan/ Media Permainan: 

Permainan kelereng tidak memerlukan media yang mahal, cukup 

ada biji kelereng. Bentuk biji kelereng yaitu bulat. Biji kelereng 

terbuat dari kaca. Peralatan lainnya yang diperlukan yaitu kapur 

atau ranting kayu untuk membuat lingkaran. Tempat permainan 

bisa diatas tanah, ubin, atau permukaan yang terbuat dari 

semen. Biasanya permainan kelereng yang paling ideal adalah 

di atas tanah datar, keras (tidak becek) dan tidak berdebu. 

Cara Bermain: 

Diawali dengan membuat lingkaran diatas tanah, ubin atau 

permukaan semen sebagai tempat bermain. Masing-masing anak 

biasanya meletakan 5 buah kelereng, selanjutnya para pemain 

berdiri digaris start yang berjarak kurang lebih 2- 3 meter dari 

lingkaran yang telah dibuat tadi. Semua pemain melemparkan 

kelereng (gacuk) yang menjadi andalannya kedalam lingkaran 

sambil berusaha mengeluarkan kelereng yang ada di dalam 

lingkaran tersebut. Kelereng yang berhasil keluar dari lingkaran 

menjadi miliknya . Gacuk akan selalu dipergunakan untuk 

membidik kelereng lainnya namun gacuk tidak boleh berhenti di 

dalam lingkaran, jika gacuk berhenti di dalam lingkaran maka 

pemain dianggap mati. Jika semua pemain tidak dapat 

mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran maka pemilik gacuk 

yang paling dekat posisinya dengan lingkaran mendapat 

kesempatan pertama untuk bermain membidik kelereng yang 

ada dalam lingkaran. Setiap kelereng yang berhasil di sentil dan 

keluar dari dalam lingkaran menjadi miliknya. Pemenang dalam 

permainan ini adalah yang mendapatkan kelereng terbanyak. 

Manfaat permainan Kelereng: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 
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a. Melatih fokus/ konsentrasi anak 

Pada saat anak membidik dengan cara menyentil kelereng 

tentunya diperlukan konsentrasi/focus yang tinggi, hal ini 

anak akan berusaha agar gacuk mengenai sasaran. 

b. Menstimulasi motorik halus dan motorik kasar anak 

Gerakan-gerakan seperti melempar, menyentil kelereng, 

mengambil posisi tepat untuk menyentil, dan membungkuk. 

Semua gerakan tersebut dapat menstimulasi motorik halus 

dan kasar anak. 

c. Mengembangkan kemampuan sosialisasi  

Permainan ini biasanya dimainkan bersama teman-teman. 

Permainan ini terdapat unsur saling membantu, belajar 

mengatasi konflik interaksi yang terjalin antar sesama 

pemain, dan juga bermanfaat mengoptimalkan kecerdasan 

sosial anak. 

d. Mengembangkan kemampuan bahasa 

Ketika bermain bersama, anak akan saling berkomunikasi 

dan saling bercerita. Hal ini dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak. 

e. Melatih kejujuran  

Saat bermain anak-anak akan saling mengawasi antar 

pemain agar permainan berjalan lancar serta sesuai aturan. 

Semua pemain akan berlatih berlaku jujur. Hal ini akan 

memberikan anak pelajaran nilai-nilai kejujuran. 

 

8. Permainan Petak Umpet 

Permainan ini sangat popular di tanah air, masih ada anak-anak 

yang sering memainkannya. Karena permainan petak umpet 

sangat mudah dimainkan 
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Sumber:geotimes.co.id                                                         

 

Peserta Permainan : 

Permainan ini dimainkan oleh 3 atau lebih pemain. 

Perlengkapan/ Media Permainan: 

Permainan Petak Umpet tidak memerlukan peralatan. Biasanya 

anak-anak memanfaatkan pohon yang akan dijadikan “benteng”. 

Tempat bersembunyi anak-anak yang sedang bermain, 

tergantung dari kondisi lingkungan. 

Cara Bermain: 

Petak umpet adalah jenis permainan yang mempunyai berbagai 

macam jenis di setiap jenisnya memiliki peraturan yang berbeda-

beda. Simpelnya di permainan ini ada satu orang yang bertugas 

menjaga dan mencari, pemain lainnya yang bersembunyi. Saat 

mencari tempat sembunyi pemain yang tidak bertugas menjaga 

diberikan waktu dengan hitungan, biasanya 1 sampai 10. Pemain 

yang tertebak akan di undi untuk dipilih siapa yang akan 

bertugas menjaga selanjutnya. 

Manfaat permainan Petak Umpet: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi perkembangan motorik kasar dan menyehatkan 

Anak yang menjadi penjaga harus menemukan pemain lain 

yang bersembunyi. Pada saat anak yang sembunyi ditemukan, 

maka mereka harus beradu cepat lari mencapai 
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benten.,Ggerakan ini tentunya dapat menstimulasi motorik 

kasar anak serta menyehatkan.   

b. Menstimulasi kemampuan berhitung anak 

Anak yang mendapat tugas sebagai penjaga dalam 

permainan harus menghitung dari 1-10 memberi kesempatan 

kepada para pemain lain untuk sembunyi. Penjaga akan 

meneriakan “sudah belum??” jika pemain lain menjawab belum 

maka penjaga akan melanjutkan hitunga hingga 15 atau 20 

dan seterusnya. 

c. Melatih kesabaran dan sportivitas anak 

Anak yang menjadi penjaga harus sabar mencari teman-

temannya yang bersembunyi sampai semua pemain ditemukan 

dan ketika harus menjadi penjaga benteng lagi, anak harus 

sportif. 

d. Melatih ingatan anak 

Dalam permainan petak umpet, penjaga harus mengingat 

nama teman-temannya yang bermain karena pada saat 

pemain yang sembunyi ditemukan maka penjaga akan 

menyebutkan namanya sambil menyentuh benteng. 

e. Melatih ketelitian anak 

Pemain yang bertugas menjadi penjaga akan berusaha 

menemukan tempat persembunyian temannya. Hal ini 

diperlukan ketelitian dan ketekunan dalam menemukan dan 

mengamati tempat persembunyian teman-temannya, 

sedangkan para pemain yang mendapat giliran sembunyi 

harus mencari tempat persembunyian yang peluang untuk 

ditemukannya kecil. Mereka juga harus mengamati gerakan 

penjaga, pada saat penjaga lengah anak yang bersembunyi 

akan berlari menuju benteng.  

 

9. Permainan Ucing Peungpeun 

Ucing Peungpeun (ucing= kucing, peungpeun=tutup mata) adalah 

permainan yang membutuhkan insting serta kepekaan terhadap 

teman. Anak yang dinyatakan sebagai kucing tidak hanya harus 

hapal suara temannya yang tertangkap, tetapi juga harus 
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mengenal bentuk wajah maupun tubuh saat meraba dan 

mencoba mengenali (menebak teman yang tertangkap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:disparbud jabarprov.go.id 

 

Peserta Permainan: 

Permainan ucing peungpeun lebih sering dimainkan oleh anak 

usia 5 sampai 12 tahun, terdiri dari anak laki-laki dan 

perempuan, paling sedikit dimainkan oleh 8 orang anak. Jumlah 

pemain yang banyak akan membuat jalannya permainan ucing 

peungpeun ini lebih ramai dan seru.  

Perlengkapan/Media Permainan: 

Perlengkapan yang dipergunakan adalah saputangan atau 

sehelai kain untuk penutup mata. 

Cara Bermain: 

Permainan ini dapat dimainkan oleh 8 orang anak atau lebih, 

semakin banyak akan semakin seru permainannya. Permainan 

diawali dengan hompimpah, suten, atau suit untuk menentukan 

siapa yang menjadi kucingnya. Setelah ditentukan, maka orang 

yang menjadi kucing akan ditutup matanya. Setelah itu anak 

yang lain membentuk lingkaran mengelilingi teman yang ditutup 

matanya tadi sambil bernyanyi kawih. 
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Syair: 

Cing cang keeling 

Manuk cingkleung cindeten 

Plos kakolong 

Bapa satar buleneng 

Leho sapi pi, 

Pindang gobang bang, 

Bangkong hejo jo, 

Jolijopak jo joli ong 

Ole-ole ogong 

Melak cabe ka tarogong 

Dihakanku embe ompong 

Di teang tinggal sapotong 

Jaleu leu ja patulaktuja 

eman gog 

Seureuh leuweeung bay 

Jambe kolot bug 

Ucing katinggang song-song 

ngek 

 

Artinya: 

Cing Cang Keling  

Burung kenari hinggap 

Masuk ke kolong 

Bapak Satar kepalanya 

botak 

Ingus memenuhi pipi 

Pindang gobang bang 

Kodok hijau jau 

Jolijopak jojo li ong 

Ole-ole ogong 

Menanam cabai ke tarogong 

Dimakan oleh kambing 

ompong 

Dilihat tersisa separuh 

Jaleuleu ja (panggilan untuk 

mengundang berkumpul) 

Patulaktuja eman tog 

(jawaban bagi yang 

mendengar panggilan) 

Sirih hutan merekah 

Pinang tua (berbunyi) bug! 

Kucing tertimpa pipa peniup 

api (berbunyi) “ngek” 

 

 

Setelah lagu atau kawih berhenti anak yang menjadi kucing 

berusaha mencari temannya yang sangat dikenal suara dan juga 

bentuk wajahnya. Bila masih salah menebak maka anak yang 

menjadi kucing tersebut akan terus mencari sampai temannya 

benar-benar tertebak namanya, selanjutnya anak yang tertebak 

tadi akan menggantikan temannya untuk menjadi kucing. 

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 
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a. Melatih kepekaan raba rasa 

Permainan ini melatih anak kepekaan raba rasa. Hal 

tersebut tergambar pada saat anak yang menjadi ucing 

menemukan temannya. Anak akan memegang wajah teman 

yang tertangkap dan berusaha menebak setelah menemukan 

ciri-ciri teman yang tertangkap tersebut. 

b. Menstimulasi kemampuan berhitung anak 

Anak akan menghitung jumlah peserta yang ikut dalam 

permainan, serta mengingat siapa saja teman-temannya, 

serta mengingat ciri-ciri dari teman yang ikut dalam 

permainan yang ikut dalam permainan. 

c. Menstimulasi motorik kasar dan halus anak 

Dalam permainan ucing peungpeun para pemain yang tidak 

menjadi  kucing akan membentuk lingkaran dengan 

berpegangan tangan, mereka akan berjalan mengelilingi 

pemain yang bertugas menjadi “kucing”  pada saat berjalan 

memutar (bisa dalam kecepatan rendah sampai cepat) dan 

jari tangan anak saling berpegangan akan menstimulasi 

motorik halus dan kasar anak.  

d. Menstimulasi kecerdasan bahasa  

Dalam permainan ini kecerdasan Bahasa anak akan 

terstimulasi  pada saat anak dapat menyebutkan/menebak 

nama-nama temannya, menyebutkan ciri-ciri teman yang 

tertangkap misalnya: berambut panjang, berbadan gemuk, 

memakai kacamata, rambut dikuncir  dan ciri-ciri lain. 

e. Melatih keseimbangan 

Pada saat anak yang menjadi kucing berjalan dalam 

keadaan mata tertutup harus, anak akan berusaha berjalan 

menemukan temannya yang harus ditebak Anak akan 

berjalan hati-hati agar tidak jatuh dan menabrak. 

f. Melatih kecerdasan Musik 

Dalam permainan ini ada syair lagu yang dinyanyikan oleh 

anak dengan suasana hati yang gembira. Anak berjalan 

berkeliling dilingkaran sambil menyanyikan lagu/kawih. 

Syair lagu yang mudah dinyanyikan dan terdengar lucu 
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membuat anak senang menyanyikannya dan berusaha 

menghapal syair lagu tersebut. 

g. Menstimulasi kemampuan sosialisasi anak  

Kemampuan bersosialisasi anak akan terstimulus seperti 

kebanyakan permainan tradisional lain. Permainan ucing 

peungpeun dimainkan lebih dari lima orang anak Mereka 

bekerja sama berpegangan tangan membentuk lingkaran 

dan menjaga pegangan tangan agar jangan sampai 

terlepas secara alamiah selama permainan berlangsung. 

Mereka akan terus berInteraksi agar persahabatan terus 

terjalin.  

   

10. Permainan Perepet Jengkol 

Permainan ini sebaiknya dilakukan di tanah lapang yang agak 

luas, karena permainan ini banyak melakukan gerakan dan 

memerlukan ruang gerak yang cukup. 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

Sumber:anam-mathematic.blogspot.com 

 

Peserta Permainan: 

Permainan ini dimainkan secara berkelompok boleh dicampur 

antara anak laki-laki dengan perempuan. Biasanya dalam satu 

kelompok paling sedikit 4 orang anak, dapat dimainkan oleh 

anak usia 5 sampai 12 tahun. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Permainan perepet jengkol tidak mempergunakan alat. 
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Cara Bermain: 

Anak-anak berkumpul di tanah lapang membentuk kelompok. 

Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anak. Semakin 

banyak kelompok permainan akan semakin seru dan menarik. 

Setelah anak-anak menentukan kelompoknya, maka anak akan 

berdiri membelakangi temannya. Para pemain selanjutnya 

mengangkat kaki kanan untuk dikaitkan dengan kaki kanan 

teman di sebelahnya. Kaki kiri tetap menapak tanah untuk 

penopang tubuh. Sambil englek mereka bertepuk tangan sambil 

menyanyikan lagu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya : 

Perepet jengkol seperti jahe 2x 

Kejepit-kejepit berteriak-teriak 

 

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi perkembangan motorik anak 

Terlihat dari gerakan bertahan dengan satu kaki dan sambil 

terus bergerak dengan cara melompat sambil bertepuk 

tangan mengikuti irama lagu yang dinyanyikan. Dalam 

permainan ini juga dituntut kekuatan fisik yang prima dalam 

hal kekuatan kaki anak Pada saat bergerak, kekuatan otot-

otot kaki anak akan terlatih. Permainan ini juga dapat 

membuat anak sehat karena banyak melakukan gerakan. 

Hampir seluruh tubuh anak bergerak seperti gerakan 

Syair: 

(Syair dinyanyikan berulang-ulang) 

Perepet jengkol jajahean 2x 

Kadempet-kadempet jejeretean 
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engklek, bertepuk tangan, berputar maju-mundur sampai 

permainan selesai. 

b. Melatih kecerdasan musik 

Dalam permainan perepet jengkol, anak bermain sambil 

mendendangkan syair/lagu. Disamping itu juga melatih 

tempo lagu. Hal ini terlihat pada saat anak menyesuaikan 

gerakan berlompat/engklek sebelah kaki dengan kaki yang 

satunya yang saling terkait menyilang dengan kaki pemain 

lain. Hal ini menunjukan unsur melatih tempo lagu. 

Kecerdasan musik anak akan dapat terlatih dan sekaligus 

teruji dalam permaian ini. 

c. Menstimulasi kemampuan sosial anak 

Permainan ini biasanya dimainkan lebih dari 2 anak. Mereka 

melakukan gerakan engklek sambal melompat bersama-

sama maka interaksi akan terbina di antara mereka karena 

mereka dituntut untuk dapat saling memahami diri kawan 

bermain dalam kelompoknya. 

d. Melatih keseimbangan anak 

Gerakan mengaitkan kaki antar pemain dan melakukan 

gerakan engklek sambil melompat membuat anak belajar 

menjaga keseimbangan supaya jangan sampai terjatuh. 

e. Menstimulasi kemampuan berbahasa 

Untuk mengatur posisi kaki dan menentukan arah gerakan, 

anak dituntuk untuk saling berkomunikasi antara pemain satu 

dengan pemain lainnya. Syair lagu yang dinyanyikan juga 

akan membuat perbendaharaan kata anak bertambah. 

 

11. Permainan Kelom Batok/Engrang Batok Kelapa 

Beberapa daerah di Indonesia menamakan permainan ini 

engrang batok kelapa. Di Jawa Barat permainan ini dinamakan 

“kelom batok” karena alat yang digunakan dibuat dari 

tempurung kelapa yang dibelah dua dan dibentuk seperti 

kelom/pijakan.  
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Sumber:library.binus.ac.id 

 

Peserta Permainan:  

Seperti juga permainan egrang, permainan kelom batok dapat 

dimainkan sendiri, tapi akan lebih seru jika permainan dibuat 

seperti lomba.  Semakin banyak jumlah pemain akan semakin 

seru permainan. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak usia 

empat tahun sampai dewasa baik laki-laki maupun perempuan. 

Perlengkapan/Media  Permainan: 

Bahan yang digunakan dalam permainan ini adalah tempurung 

kelapa, tali ijuk atau serat dari pelepah pohon pisang. Bisa juga 

dari tali lain. Pada umumnya tempurung kelapa yang digunakan 

adalah tempurung dengan diameter besar dan sudah tua. 

Tempurung kelapa yang sudah mengering dibagi dua dan 

bagian tengahnya diberi lubang untuk dipasang tali yang 

terbuat dari serat pohon pisang atau tali injuk muda. Pemilihan 

serat pohon ataupun serat ijuk muda, karena selain lentur dan 

kuat, juga memudahkan pemainnya untuk memainkan kelom 

batok.Batok kelapa yang sudah dibelah dibentuk seperti kelom 

dan diberi tali untuk pegangan (kendali). 

Cara Bermain: 

Kaki bertumpu pada batok kelapa Ibu jari dan jari telunjuk kaki 

menjepit tali yang ada ditengah-tengah batok yang sudah 

dilubangi dan dipasang tali. Usahakan posisi berdiri dengan 

rileks/nyaman. Selanjutnya pegang tali dengan kedua belah 
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tangan dan tarik tali keatas hingga tali tegak. Selanjutnya pada 

saat kaki melangkah, tangan juga bergerak menarik tali. 

Usahakan tali tetap tegak sehingga kaki dapat tetap bertumpu 

pada batok. Permainan kelom batok juga dimainkan sebagai 

adu ketahanan, fisik juga strategi. Pemain juga dapat 

melakukan berbagi variasi gerakan seperti berjalan, berlari 

atau melompat pada saat memainkan kelom batok ini. 

Kelincahan pemain sangat dibutuhkan dalam permainan ini. 

Kecepatan berjalan dengan kelom batok akan sangat 

berpengaruh dari berat badan peserta dan kelincahan pemain. 

Permainan kelom batok (tempurung kelapa) tidak jauh bedanya 

dengan permainan egrang/jajangkungan. Perbedakan adalah 

bila pada permainan kelom batok selain tumpuan pada bagian 

kaki  (pijakan) tumpuan juga ada pada tangan yang memegang 

tali (tali pegangan), karena tali selain berfungsi sebagai 

pegangan juga sebagai kendali mengatur naik turunnya kaki. 

Sedangkan permainan egrang, tumpuan hanya pada kaki. 

Fungsi tangan yang memegang bambu hanya sebagai 

keseimbangan. 

Manfaat permainan kelom batok: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi perkembangan motorik anak 

Pada saat anak melakukan gerakan melompat, meloncat, 

dan berjalan  secara terkoordinasi, anak  harus dapat 

melakukan gerakan antisipasi agar tidak terjatuh, anak juga 

dituntut untuk terampil menggunakan tangan kanan dan kiri 

memegang tali, koordinasi mata dan tangan  untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. 

b. Menstimulasi kemampuan sosial anak  

Sebagaimana permainan tradisional lainnya yang selalu 

dimainkan bersama-sama, maka saat anak sudah mahir 

memainkan permainan kelom batok dia akan membantu 

teman-temannya yang belum bisa untuk berlatih. Disini 

kemampuan berbagi dan empati si anak terhadap 
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temannya akan terbentuk begitu juga saat anak memainkan 

permainan kelom batok ini secara kelompok. 

c. Melatih keseimbangan anak  

Pada saat berjalan dengan memakai kelom batok, anak 

akan berusaha untuk mengatur langkah agar dapat tetap 

bertahan untuk  berdiri di atas batok serta  mengendalikan 

tali agar tidak terjatuh serta tidak bertabrakan antar 

pemain. 

 

12. Cublak-cublak Suweng  

Permainan ini biasanya dimainkan beramai-ramai di halaman. 

Permainan yang berasal dari daerah Jawa Timur ini biasanya 

dimainkan pada saat anak-anak mengisi waktu luang dan 

diiringi dengan tembang dolanan culak-cublak suweng. 

Mengutip wiyonggoputih.blogspot.com. Lagu ini konon diciptakan 

oleh Sunan Giri, salah seorang Walisongo.  Dulu, dakwah Islam 

dipadukan dengan kesenian dan budaya lokal agar mudah 

diterima masyarakat. Karena itu, Sunan Giri pun menyusun lagu 

ini demi menjaga masa depan masyarakat Jawa kelak, 

khususnya anak-anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: deskgram.net     
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Peserta Permainan:  

Permainan ini dapat dimainkan anak usia 4 tahun keatas dan 

biasanya dimainkan paling sedikit 5 orang anak. 

Perlengkapan/ Media Permainan: 

Permainan ini tidak memerlukan media yang banyak, hanya batu 

kerikil/ gumpalan kertas kecil. 

Cara Bermain: 

Setelah anak melakukan hompimpah/pingsuit dan menentukan 

anak yang menjadi “pak Empo”, selanjutnya anak yang menjadi 

“Pak empo”akan memposisikan tubuh menelungkup (sujud). 

Sementara para pemain yang lain akan duduk melingkari anak 

yang jadi “Pak Empo”. Pemain akan meletakkan telapak di atas 

punggung pemain yang jadi “Pak Empo” dalam posisi telapak 

tangan menghadap ke atas. Seorang pemain kemudian akan 

mengambil sebuah kerikil/gumpalan kertas, selanjutnya semua 

pemain  kecuali yang jadi “Pak Empo” menyanyikan lagu cublak-

cublak suweng sambil memindahkan kerikil/gumpalan kertas dari 

telapak tangan pemain yang satu ke telapak tangan pemain 

yang lain secara berurutan sampai syair/lagu habis dinyanyikan. 

Kerikil/gumpalan kertas ditaruh pada telapak tangan pemain 

dimana syair/lagu berhenti dan semua pemain menutup telapak 

tangannya seperti menggengam sesuatu. Hal ini untuk mengecoh 

anak yang jadi “Pak Empo” dalam menebak ditangan siapa 

kerikil/gumpalan kertas berada. Syair/ lagu biasanya 

dinyanyikan 2 sampai 3 kali putaran.  

Setelah syair/lagu berhenti anak yang jadi “Pak Empo” akan 

bangun dari telungkupnya mengambil posisi duduk. kemudian 

dia akan mencoba menebak pemain mana yang menggenggam 

kerikil/gumpalan kertas tadi, jika tepat anak yang 

menggenggam kerikil/kertas tadi akan mengantikan posisi anak 

tersebut, namun sebaliknya jika salah dalam menebak maka 

permainan diulang kembali dari awal dengan pemain yang jadi 

“Pak Empo” tadi tetap. Permainan akan berakhir jika para 

pemain sepakat untuk berhenti. 
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Lirik lagu “Cublak-cublak Suweng” 

Cublak-cublak suweng 

Suwenge teng gelenter 

Mambu ketundhung gudel 

Pak Empo lera-lere 

Sopo ngguyu ndhelikake 

Sir-sir pong dele kopong 

Sir-sir pong dele kopong 

Sir-sir pong dele kopong 

 

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Melatih konsetrasi dan kejelian anak dalam mengamati dan 

membaca gerak-gerik teman yang diduga memegang 

kerikil/gumpalan kertas sehingga dia tidak salah dalam 

menebak. 

b. Menstimulasi kemampuan sosial anak 

Dalam permainan berkelompok anak akan sering 

berinteraksi dengan pemain lain. 

c. Menstimulasi kecerdasan musik anak 

Pada saat bermain anak juga menyanyikan syair/lagu 

sebagai pengiring. 

 

13. Permainan Sondah. 

Hampir diseluruh daerah di Indonesia mengenal permainan ini 

walau dengan nama yang berbeda-beda. Seperti engklek, 

jlong-jling, ciplek, badamprak, dan masih banyak lagi, selain 

nama yang berbeda bentuk bidang  yang dibuatpun bermacam-

macam seperti palang, gunung, rumah, lingkaran dan lainnya. 

Meski begitu aturan bermain yang disepakati hampir sama. 

Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Namun 

banyak juga anak laki-laki yang menyukai permainan ini. 
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Sumber:deskgram.net 

 

Peserta Permainan: 

Permainan sondah biasanya dimainkan paling sedikit oleh 3 

orang anak. Jumlah pemain yang banyak akan membuat 

jalannya permainan sondah ini lebih ramai dan seru. Permainan 

ini dapat dimainkan oleh anak usia 4 tahun sampai remaja. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Seperti pada umumnya permainan tradisional lain permainan 

sondah tidak memerlukan media permainan yang sulit. Pemain 

hanya memerlukan potongan genting atau batu yang bentuknya 

pipih. Kapur tulis atau ranting untuk menggambar bidang. 

Cara Bermain: 

Sebelum mulai bermain anak-anak akan membuat dulu gambar 

bidang/arena yang telah disepakati. Jika permainan dilakukan 

di atas tanah dapat mempergunakan ranting untuk membuat 

garis gambar bidang. Dapat juga mempergunakan kapur tulis 

jika dimainkan di atas halaman semen atau aspal. Untuk 

menentukan pemain yang bermain terlebih dahulu dimulai 

dengan hompimpah, suten, atau suit. Selanjutnya pemain yang 

menang dapat lebih dulu melempar pecahan genting atau batu 

pipih miliknya ke dalam kotak. Pecahan genting atau batu pipih 

melewati garis kotak maka pemain akan diganti dengan pemain 

lain. Selanjutnya pemain melompat dari satu kotak ke kotak 

lainnya menggunakan satu kaki (jingkring) sampai pada dua 
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kotak kedua kaki boleh menginjak tanah. Kotak yang terdapat 

pecahan genting atau batu pipih tidak boleh diinjak oleh setiap 

pemain. Jadi para pemain harus melompat ke bidang 

berikutnya. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis 

bidang atau bagian luar bidang. Pemain pertama disebut mi-hiji, 

kedua mi-dua, ketiga mi-tilu, keempat mi-opat, dan seterusnya.  

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi motorik kasar dan halus anak 

Anak banyak melakukan gerakan melompat dari satu 

bidang ke bidang lain, keseimbangan anak juga akan 

terlatih pada saat anak melompat dengan satu kaki 

(jingkring). Motorik halus terstimulasi pada saat anak 

mengambil dan melempar pecahan genting atau batu pipih. 

b. Menstimulasi kemampuan berhitung anak 

Dalam permainan sonda bidang-bidang yang dibuat 

biasanya dituliskan angka-angka 1-10 hal ini dapat 

membuat anak berlatih menghitung dan mengenal konsep 

angka-angka. 

c. Menstimulasi kemampuan bersosialisasi 

Permainan ini biasanya dimainkan lebih dari 2 orang anak, 

sehingga anak dapat belajar sabar menunggu giliran dan 

mematuhi aturan dalam permainan 

d. Melatih konsentrasi anak 

Pada saat anak melempar pecahan genting atau batu pipih 

anak akan berusaha melempar tidak melewati garis bidang. 

 

14. Permainan roda gelinding  

Permainan roda gelinding sering dimainkan oleh anak-anak 

pada zaman dahulu biasanya dimainkan dilapangan datar, 

seperti halaman rumah, sekolah. 

Peserta Permainan: 

Permainan roda gelinding  biasanya dimainkan paling sedikit 

oleh 2 orang anak. Jumlah pemain yang banyak akan membuat 
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jalannya permainan roda gelinding ini lebih ramai dan seru. 

Permainan ini dapat dimainkan oleh anak usia 4 tahun sampai 

remaja. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Pada permainan roda gelinding hanya memerlukan roda (ban) 

bekas atau hulahoop (simpai). 

Cara Bermain: 

Sebelum mulai bermain, terlebih dulu membuat garis start (mulai) 

dan garis finish (akhir). Semua pemain berdiri di belakang garis 

start (mulai). Setelah aba-aba dimulai para pemain mulai 

mengelindingkan ban bekas atau simpai dengan gerakan 

mendorong menuju garis finish (akhir). Para pemain harus berlari 

sambil mengatur laju ban atau simpai agar terus mengelinding 

dan tidak terjatuh/terguling sebelum garis finish. Pemain yang 

dapat mencapai garis finish terlebih dahulu adalah 

pemenangnya.  

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi motorik kasar anak 

Anak banyak melakukan gerakan berlari pada saat 

mendorong ban atau simpai, keseimbangan anak juga akan 

terlatih pada saat anak berlari sambil menjaga agar ban 

atau simpai tidak terjatuh. 

b. Menstimulasi kemampuan bersosialisasi 

Permainan roda gelinding biasanya dimainkan ini biasanya 

dimainkan lebih dari 2 orang anak, sehingga anak dapat 

belajar bersosialisasi. 

c. Melatih konsentrasi anak 

Pada saat anak mendorong roda anak akan konsentrasi 

penuh agar jalannya roda lurus ke garis finish. 
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15. Permainan Kucing Tikus 

Permainan kucing tikus ini masih sering dimainkan oleh anak-anak 

disekolah, permainan akan bertambah seru jika jumlah pemain 

banyak. Inti dari permainan ini adalah tugas anak yang menjadi 

kucing berusaha menangkap anak yang menjadi tikus, dan anak 

yang menjadi tikus berusaha menghindar dengan berbagai cara 

agar tidak tertangkap.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: budayajawa.id 

 

Peserta Permainan: 

Permainan kucing tikus dapat dimainkan oleh anak usia 4 sampai 

8 tahun. Namun banyak juga para remaja menyukai permainan 

ini. Biasanya jumlah pemain dalam permainan kucing tikus cukup 

banyak berkisar 10 orang anak. Semakin banyak jumlah pemain 

permainan akan semakin seru. 

Perlengkapan/Media Permainan: 

Permainan kucing tikus tidak memerlukan media permainan. 

Hanya memerlukan halaman tempat bermain. 

Cara Bermain: 

Permainan ini sangat mudah untuk dimainkan, sebelum permainan 

dimulai para pemain akan melakukan hompimpah untuk 

menentukan pemain yang akan menjadi kucing dan yang akan 

menjadi tikus. Selanjutnya pemain akan membuat sebuah 

lingkaran besar dengan saling berpegangan tangan dengan 

teman yang ada disamping kiri dan kanan dan tidak boleh putus. 
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Anak yang menjadi kucing berdiri di luar lingkaran dan tikus 

berdiri di dalam lingkaran. Anak yang menjadi kucing harus 

mengejar dan menangkap tikus, sedangkan tikus harus berusaha 

menghindar agar tidak tertangkap oleh kucing. Para pemain 

yang lain tetap membentuk lingkaran yang terus bergerak 

berdiri atau jongkok, tetapi harus tetap saling berpegangan 

tangan. Tugas pemain yang menjadi lingkaran adalah 

melindungi tikus agar tidak mudah tertangkap oleh kucing. 

Pemain yang menjadi lingkaran hanya melakukan gerakan 

jongkok atau berdiri. Saat melindungi tikus berarti pemain yang 

menjadi lingkaran harus berjongkok, sedangkan saat pemain 

yang menjadi tikus ingin keluar maka mereka harus berdiri. Jika 

pemain yang menjadi tikus tertangkap oleh pemain yang 

menjadi kucing maka pemain harus berganti untuk menjadi kucing 

dan tikus.   

Manfaat permainan: 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak antara lain: 

a. Menstimulasi motorik kasar anak 

Kemampuan motorik kasar anak dapat terstimulasi karena 

para pemain banyak melakukan gerakan berlari, berdiri 

dan jongkok, keseimbangan anak juga akan terlatih pada 

saat anak melakukan gerakan jongkok dan berdiri. 

b. Menstimulasi kemampuan bersosialisasi 

Dengan jumlah pemain yang banyak tentunya secara tidak 

langsung anak akan belajar bersosialisasi. 

c. Melatih kelincahan dan kecepatan. Saat pemain yang 

menjadi tikus akan ditangkap maka pemain tersebut akan 

berlari dengan cepat dan gesit (lincah). Begitu juga pemain 

yang menjadi kucing harus lari lebih cepat agar bisa 

menangkap pemain yang menjadi tikus. 

d. Melatih fokus anak 

Semua pemain dituntut untuk terus fokus tidak boleh lengah, 

pemain yang menjadi tikus harus fokus memperhatikan 

pemain yang menjadi kucing agar tidak tertangkap, pemain 
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yang menjadi kucing fokus memperhatikan gerak pemain 

yang menjadi tikus agar dapat menangkapnya. Sedang 

permain yang menjadi lingkaran harus fokus melindungi 

pemain yang menjadi tikus.  
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Bab iiI 
Anak usia dini berkebutuhan khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Anak  Usia Dini 

Masa usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. 

Masa ini merupakan masa keemasan (golden age) bagi anak, karena 

diusia ini seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, 

tumbuh dan berkembang sangat cepat. Aspek yang paling pesat 

perkembangannya yaitu perkembangan otak anak. Menurut 

penelitian Direktorat PAUD pada tahun 2000, ditemukan usia dini 

inilah otak anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa 

yaitu sekitar 80 persen dari total proses perkembangan. 

Masa golden age semestinya masa dimana anak harus 

mendapatkan sentuhan stimulasi dan intervensi yang cukup. Sangat 

disayangkan jika masa golden age, anak tidak mendapatkan 

penanganan yang tepat karena akan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Kebanyakan orangtua 
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hanya terfokus kepada pertumbuhan anak sehingga sering 

mengabaikan aspek perkembangan anak. Pengetahuan tentang 

rentang anak yang tergolong golden age dan bagimana 

penanganannya perlu diketahui oleh para orangtua dan guru atau 

pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam penanganan anak usia 

dini. 

Banyak ragam pendapat tentang batasan usia dini, antara 

lain disampaikan oleh NAEYC (National Assocition for the Education 

of Young Children) (1997:75), yang mengatakan bahwa anak usia 

dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. 

Masa ini yang tercakup dalam program pendidikan di taman 

penitipan anak atau penitipan anak pada keluarga (family child 

care home), pendidikan prasekolah, TK, dan SD. 

Soegeng Santoso (2004:11) menjelaskan bahwa “Anak usia 

dini adalah anak sejak dalam kandungan (pendidikan anak usia 

dini secara tidak langsung), masa bayi hingga anak berumur 

kurang lebih 8 tahun (sampai usia SD kelas awal/kelas I/II/III). 

Anak seusia ini cenderung membutuhkan materi-materi 

kegiatannya yang berhubungan dengan agama, budi pekerti, 

etika, moral, toleransi, keterampilan, gotong royong, keuletan, 

kejujuran, dll. 

Montessori dalam Hainstock (1999:11) mengatakan bahwa 

masa usia dini merupakan periode sensitive (sensitive periods). 

Selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-

stimulus dari lingkungannya. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 

pasal 28 ayat 1, disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini 

adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa anak usia dini ialah anak-anak 

yang berada pada rentang usia 0-6 tahun atau 8 tahun yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan 

fundamental serta unik bagi kehidupan selanjutnya. Analisa ini 

juga tergambar dari pengalaman penulis selama menjadi seorang 

tenaga pengajar di PAUD. Penulis banyak melihat keunikan-
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keunikan pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

dini, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

aspek kognitif, bahasa, sosial, emosi dan fisik yang khusus sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 
B. Pengertian Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus (AUDBK) 

Anak merupakan amanah dari sang maha pencipta Allah 

SWT. Harapan setiap orang tua tentunya memiliki anak yang terlahir 

sempurna, sehat jasmani dan rohani. Orangtua berharap anaknya 

akan menjadi pribadi yang cerdas, aktif, santun, dan bahagia dalam 

menjalani kehidupannya kelak. Pertumbuhan dan perkembangan 

anak terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti faktor 

keturunan atau genetika dan lingkungan. Kualitas seorang anak 

dapat dinilai dari proses pertumbuhan dan perkembangannya. 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hasil 

interaksi faktor genetik/keturunan yang anak bawa dari gen 

ayah/ibu dan faktor lingkungan yang  meliputi lingkungan biologis, 

fisik, psikologis, dan sosial anak. Seperti yang telah dituliskan di atas, 

masa keemasan atau golden age merupakan masa yang sangat 

penting bagi anak untuk mendapatkan stimulasi dari  orang tua, 

guru, atau orang dewasa yang berada dilingkungan terdekat anak. 

Mereka dituntut untuk  memperhatikan tumbuh kembang anak secara 

cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi 

kelainan atau mempunyai resiko pertumbuhan dan atau 

perkembangan. Ada kalanya resiko pertumbuhan dan 

perkembangan yang serius bisa menyebabkan anak menjadi 

berkebutuhan khusus atau juga sejak dilahirkan, anak sudah 

mempunyai kelainan/berkebutuhan khusus. Keadaan tersebut saat ini 

dinamakan anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disabilitas. Jika 

anak sudah dikategorikan berkebutuhan khusus maka mereka tentu 

memerlukan layanan khusus sesuai dengan jenis dan tingkat/gradasi 

kelainannya.  

Menurut Suharlina dan Hidayat, ABK merupakan anak yang 

memerlukan penanganan khusus. Sehubungan dengan gangguan 

perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Sementara dalam  
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UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai 

sebagai anak yang mengalami kelainan karena kondisi fisik, 

emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat 

istimewa sehingga memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. 

Dalam buku  ini yang akan dibahas adalah  anak  

berkebutuhan khusus usia dini yang selanjutnya akan disingkat 

(AUDBK). Secara sederhana penulis menyimpulkan AUDBK adalah 

anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun yang mengalami 

hambatan pertumbuhan dan perkembangan yang secara signifikan 

berbeda dengan anak pada umumnya sehingga dalam kegiatan 

kehidupan sehari-harinya anak memerlukan perlakuan khusus dari 

lingkungan agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. 

 
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kebutuhan Khusus 

Sebagai manusia yang beriman kita yakin bahwa apapun 

yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kehendak Allah SWT, 

termasuk fenomena apakah anak yang dilahirkan dalam keadaan 

wajar atau mengalami kelainan/hambatan. Menyikap fenomena 

tersebut, manusia hanya diberikan kewenangan oleh Allah SWT yaitu 

kewenangan/kewajiban untuk berupaya dan berdoa agar anak-

anak yang lahir dari rahim seorang ibu sesuai dengn harapan. 

Biasanya orangtua sangat mendambakan seorang bayi yang lahir 

dalam keadaan yang lengkap anggota tubuhnya, cantik/ganteng, 

cerdas dsb. Terkadang ada beberapa kasus seorang ibu melahirkan 

anak lahir dalam keadaan berkelainan/keadaan yang berbeda 

dengan anak-anak pada umumnya. Ada juga kelianannya baru 

diketahui setelah anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

Para ahli  berusaha menemukan faktor penyebab terjadinya 

kelainan tersebut, walaupun sampai saat ini sudah banyak faktor 

penyebab yang diungkap, belum semua penyebab kelainan dapat 

diketahui.   

Dari beberapa faktor penyebab yang telah ditemukan dapat 

dikelompokan berdasarkan waktu terjadinya. Terdapat tiga fase 
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yang dapat diidentifikasi tentang sebab musabab timbulnya 

kebutuhan khusus pada seorang anak yaitu: 

1. Fase sebelum kelahiran (Pre Natal) 

Fase yang terjadi saat anak masih dalam kandungan, diduga ibu 

terserang virus, misalnya virus rubella, penggunaan obat-obatan 

yang salah, kekurangan vitamin, keracunan darah (toxaenia), 

kekurangan oksigen, percobaan abortus yang gagal, ibu yang 

mengalami depresi dan masih banyak lagi yang lainnya yang 

semuanya ini menjadi faktor penyebab kelainan pada bayi. 

Berdasarkan faktor ini sebaiknya ibu yang sedang hamil 

memperhatikan hal-hal tersebut. 

2. Fase saat  kelahiran (Natal) 

Penangan yang tidak tepat pada saat ibu menjalani  proses 

kelahiran, dapat membawa dampak yang akan mempengaruhi 

perkembangan anak.yang dilahirkan. Kelahiran dengan alat 

bantu vacuum, tang verlossing ( dengan bantuan tang) untuk 

dapat menarik kepala bayi yang jika tidak berhati-hati dalam 

penggunaannya akan mempengaruhi perkembangan otak bayi 

sehingga mengakibatkan kerusakan fisik pada kepala, otak dan 

system saraf pusat bayi. Hal ini dapat menyebabkan anak yang 

dilahirkan mengalami kelainan mental, gangguan fungsi 

penglihatan, pendengaran dan lainnya. Keadaan disproporsi 

sefalopelvik (tulang kemaluan ibu yang kurang proporsional) 

yang juga berpengaruh pada lamanya proses kelahiran. Ada 

juga kelianan anak disebakan pada saat melahirkan bayi 

terkena air ketuban yang pecah, sehingga dapat menimbulkan 

keracunan. Sebaiknya semua yang terlibat dalam proses 

kelahiran dapat bersikap hati-hati dalam proses menangani 

kelahiran. 

3. Fase setelah kelahiran (Post Natal) 

Setelah anak lahir dalam masa tumbuh kembang anak usia dini 

akan mengalami banyak hal. Berbagai kelainan yang terjadi 

pada anak usia dini yang terjadi setelah kelahiran dapat 

disebabkan antara lain: anak mengalami berbagai penyakit 

seperti radang selaput otak (meningitis), enchepalitis, anak 
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mengalami panas tinggi dan kejang-kejang (stuip), radang 

telinga (otitis media), dan malaria Tropicana. Selain penyakit 

yang disebutkan diatas, kecelakaan yang melukai kepala atau 

bagian tubuh lain yang mengakibatkan menjadi tidak berfungsi 

atau terganggu fungsinya. Kekurangan gizi bisa juga menjadi 

faktor penyebab kelainan pada anak. Sebaiknya orang tua 

serta  orang dewasa yang berada dekat dengan anak dapat 

lebih berhati-hati, menjaga kesehatan, menyiapkan lingkungan 

yang aman, nyaman serta  menyenangkan bagi anak.  

      

D. Dampak Kebutuhan Khusus Terhadap Aspek Perkembangan 

AUDBK 

Pada saat pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi 

hambatan/gangguan atau anak mengalami kelainan, tentunya akan 

ada dampak yang menyertainya antara lain dampak bagi anak 

sendiri, dampak bagi keluarga, dan dampak bagi masyarakat. 

Sebelum kita membahas lebih jauh dampak dari kelainan anak mari 

kita lihat kasus-kasus dibawah ini. 

Kasus 1 

Pada saat dilahirkan Kayla adalah anak yang sehat, cantic dan lucu. 

Suatu saat kayla menderita panas tinggi. Orang tua Kayla 

membawa Kayla ke dokter, karena kondisi Kayla yang 

mengkhawtirkan. Dokter manyarankan Kayla dirawat, setelah 

menjalani perawatan beberapa lama Kayla diperbolehkan pulang. 

Setelah kembali kerumah orang tua Kayla baru menyadari bahwa 

Kayla tidak memberi reaksi ketika dipanggil. Orang tua Kayla 

membawa kembali Kayla ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan 

didapati hasil pemeriksaan bahwa Kayla mengalami 

gangguan/kelainan pendengaran yang cukup serius. Betapa 

terpukulnya kedua orang tua Kayla. Semua bayangan buruk terlintas 

dibenak kedua orang tua Kayla. Rasa kasihan, sedih, malu, bingung 

bangaimana nanti merawat anak yang mengalami gangguan 

pendengaran. Saudara-saudara Kayla juga merasa malu memiliki 

saudara yang tuli. Akibat dari ketuliannya, Kayla tidak dapat 

berbicara. Orang tuanya tidak memberikan kesempatan Kayla 
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berinteraksi dengan lingkungan, sehingga perkembangan Kayla 

banyak mengalami hambatan. Anak-anak sekitar sering mengejek 

Kayla dengan sebutan “gagu”. Yang semangkin membuat orang tua 

Kayla bersedih. Seharusnya apapun kondisi anak, orangtua dan 

orang-orang di dekatnya harus tetap memberikan perhatian dan 

pendidikan yang terbaik dan keadaan seperti itu tidak menjadikan 

barang ejekan. 

 

Kasus 2 

Orang tua Fajar adalah pasangan yang sangat menginginkan 

kelahiran seorang anak. Setelah berusaha dan mencoba banyak hal 

akhirnya mereka sebentar lagi akan mendapatkan seorang anak. 

Mereka tidak sabar menanti saat hadirnya bayi yang begitu mereka 

dambakan. Ternyata rencana Allah SWT berbeda, Fajar lahir 

dengan kondisi hanya memiliki tangan kanan sedangkan tangan 

kirinya hanya tumbuh sampai batas siku. Kakinya pun dalam kedaan 

yang lemah (lumpuh), Menurut diagnosa dokter, Fajar lahir sebagai 

anak tuna daksa. Seperti tersambar petir perasaan kedua orang tua 

Fajar mendengar kabar dari dokter. Anak yang begitu didambakan 

lahir dalam kondisi tidak sesuai harapan. Keluarga menyalahkan 

kedua orang tua Fajar, mereka katakan karena terlalu sering 

mengkonsumsi obat-obatan akhirnya anak yang dilahirkan dalam 

keadaan berkelinan. Belum lagi para tetangga yang mengatakan 

pasangan tersebut mendapat kutukan hingga melahirkan anak yang 

cacat. Alhamdulillah kedua orang tua Fajar dapat menerima kondisi 

Fajar. Mereka merawat dan membesarkan Fajar dengan ikhlas dan 

penuh kasih sayang. Mereka sadar bahwa apapun yang Allah SWT 

berikan pasti adalah itu yang terbaik. Kesabaran dan keikhlasan 

terbayar. Fajar tumbuh menjadi anak yang sehat secara mental, 

penuh percaya diri dan menjadi anak yang banyak prestasi. 

Dari contoh kasus di atas kita dapat melihat begitu bervariasinya 

dampak dari anak yang memiliki kelainan. Untuk lebih jelasnya 

penulis akan membahas lebih rinci lagi dampak kelainan tersebut 

bagi anak itu sendiri, keluarga dan masyarakat sbb: 
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1. Dampak kebutuhan khusus terhadap AUDBK. 

Seperti telah dibahas di atas bahwa hambatan tumbuh 

kembang/kelainan yang terjadi pada anak usia dini 

berkebutuhan khusus akan memunculkan dampak langsung 

maupun tidak langsung terhadap anak. Dampak langsung 

misalnya anak yang memiliki hambatan pendengaran akan 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Anak yang 

memiliki hambatan penglihatan bahkan kategori buta akan 

berpengaruh terhadap perkembangan persepsi dan fisik 

motorik. Anak yang mengalami kelumpuhan akan tidak dapat 

bergerak bebas.  

Begitu juga kelainan-kelainan lain akan berdampak kepada 

sebagian atau seluruh aspek-aspek perkembangan. Tidak semua 

AUDBK berdampak kepada semua aspek perkembangan, 

terkadang hanya aspek tertentu saja. Hal ini tergantung dari 

berat ringannya kelainan dan juga daya tahan psikis, serta 

kepedulian lingkungan untuk ikut serta mengatasi hambatan 

pada diri AUDBK. Secara umum, terdapat beberapa dampak 

yang muncul adanya kondisi ke-ABK-an pada diri anak. Antara 

lain: 

a. Gangguan emosi. 

Perkembangan AUDBK akan mengalami banyak hambatan, 

kondisi yang tidak tersebut membuat perkembangan emosi 

anak terganggu. Anak akan putus asa, kurang percaya diri, 

minder yang akhirnya membuat emosi anak sering tidak 

terkontrol (meledak-ledak). 

b. Gangguan mobiltas. 

Pada AUDBK yang mengalami kebutaan, 

kelumpuhan/kekakuan gerak pada anggota tubuh terutama 

anggota tubuh bagian bawah, akan membuat anak kesulitan 

saat melakukan kegitan sehari-hari. Pada kasus kebutaan 

misalnya, anak akan sulit bergerak karena sering menabrak 

benda-benda disekeliling anak. Hal ini juga akan 

menimbulkan ketidakpercayaan diri untuk mencoba. Dampak 
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lainnya bisa juga membuat keseimbangan anak akan 

terganggu. 

c. Gangguan aktifitas bina diri/activity daily living (ADL) 

Gangguan ADL dapat terjadi dalam aktifitas anak sehari-

hari AUDBK yang disebabkan adanya gangguan pada 

koordinasi motorik anak (baik motorik halus maupun kasar), 

visual spasial, dan penglihatan pada anak. Kondisi anak 

dengan hambatan ini dapat mengakibatkan gangguan pada 

keterampilan memegang, meraih benda-benda, koordinasi 

gerakan mata-tangan, keluwesan dalam menggerakan 

anggota tubuh. Kondisi ini akan mempengaruhi keterampilan 

anak dalam mengurus diri sendiri seperti aktifitas makan, 

membersihkan diri, buang air kecil dan besar, berhias seperti 

menyisir rambut, memakai baju, celana dan lainnya. 

d. Gangguan komunikasi 

AUDBK yang memiliki hambatan pendengaran, kecerdasan, 

sosial emosi, dan tingkah laku akan mempengaruhi 

kemampuan anak dalam berkomunikasi secara lisan maupun 

tulisan. Kemampuan berkomunikasi sangat erat hubungannya 

dengan kemampuan berbahasa dan tingkat kecerdasan 

seseorang. Anak dengan hambatan tersebut mempunyai 

kecenderungan mempunyai hambatan dalam bahasa. 

e. Gangguan sensoris/indera. 

AUDBK yang mengalami gangguan sensoris lebih banyak 

berasal dari anak yang mengalami hambatan visual dan 

pendengaran. Kedua jenis ABK ini akan mempengaruhi 

pemerolehan suatu konsep dari lingkungan, baik konsep 

yang bersifat visual maupun auditif. Ada juga anak yang 

mengalami kelainan keduanya (buta-Tuli). Hal ini tentu akan 

berdampak lebih berat. Ternyata di beberapa kasus ada 

juga ditemukan anak yang mengalami hambatan pada 

sesosiri/indera penciuman, pengecapan, dan perabaan. 

Kelainan sensori akan membuat anak memiliki hambatan 

konsep (bisa konsep visual, auditif, bau, rasa, ukuran, dan 

konsep tekstur). Dampak lainnya beberapa anak mengalami 
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hambatan dalam kemampuan orientasi ruang dan bisa juga 

berdampak kepada kemampuan gerakan. 

 

2. Dampak kebutuhan khusus terhadap keluarga  AUDBK. 

Kelainan yang terjadi pada AUDBK juga akan 

memunculkan dampak yang beragam pula pada setiap keluarga 

terutama orang tua seperti contoh kasus di atas. Ada orang tua 

yang ikhlas percaya bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah 

SWT adalah pasti yang terbaik. Mereka dengan sabar merawat 

dan mendidik anak dengan baik sehingga tidak jarang juga 

anak-anak yang mengalami kelainan dapat berprestasi. Disisi 

lain, namun tidak jarang yang merasa terpukul dan akhirnya 

bersikap tidak perduli dengan mengabaikan anak, mengurung 

anak sehingga potensi yang masih dimiliki anak tidak 

berkembang. Reaksi yang dimunculkan oleh keluarga/orang 

terhadap kelainan yang menimpa anak/keluarganya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya latar belakang 

pendidikan, norma serta budaya di mana keluarga tersebut 

tinggal, status sosial dan ekonomi keluarga ikut berpengaruh 

terhadap reaksi orang tua/keluarga dalam mendidik dan 

membesarkan AUDBK. 

 

3. Dampak kebutuhan khusus terhadap lingkungan/masyarakat 

AUDBK 

Dampak kebutuhan khusus yang muncul dari kelainan 

yang dimiliki anak juga beragam. Ada masyarakat yang 

bersimpati bahkan ikut membantu orang tua/keluarga yang 

memiliki AUDBK, ada yang bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak 

jarang yang bersikap antipati sehingga melarang anak-anaknya 

untuk bergaul atau bermain dengan AUDBK. Banyak juga 

masyarakat yang masih beranggapan bahwa orang 

tua/keluarga AUDBK mendapat kutukan. 

Selain yang telah dipaparkan diatas, dampak dari 

tingkat kelainan setiap AUDBK juga akan menimbulkan 

kebutuhan khusus yang berbeda, sehingga dampaknya juga 
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akan berbeda bagi AUDBK tergantung berat ringannya, AUDBK 

yang mengalami kelainan tingkat ringan mungkin masih mampu 

menolong diri sendiri serta tidak banyak bergantung pada orang 

lain dibandingkan AUDBK yang mengalami kelainan tingkat 

sedang dan berat.  

Waktu munculnya kelainan juga akan mengakibatkan 

dampak yang berbeda pula, misalnya anak yang sejak 

dilahirkan sudah membawa kelainan sehingga dalam masa 

perkembangannya tidak terlewati dengan baik maka akan 

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan AUDBK. 

Misalnya, anak yang sejak dilahirkan tunanetra, tidak pernah 

dapat kesempatan melihat alam beserta isinya tentunya akan 

kesulitan dalam melakukan mobilitas karna ruang gerak 

terbatas, serta kesulitan dalam mengidentifikasi benda-benda 

serta orang-orang yang ada disekeliling anak. Sebaliknya anak 

yang mengalami kelainan yang terjadi setelah kelahiran, dapat 

diperkecil karena anak telah mengalami perkembangan yang 

normal sebelum anak mengalami kelainan. Namun demikian 

dampak psikologis yang dihadapi anak akan lebih besar 

dibandingkan anak yang sejak lahir mengalami kelainan. 

Pada AUDBK, kelainan memang akan memunculkan 

dampak sepanjang hidupnya karena itu mereka membutuhkan 

kebutuhan khusus sepanjang hidupnya. Untuk dapat meminimalisir 

dampak tersebut, orang-orang yang ada dilingkungan anak 

tentunya harus merancang dengan cermat berbagai layanan 

yang sesuai kebutuhan anak dalam setiap tahap perkembangan 

anak. Sekuat tenaga orang tua dan lingkungan dapat membantu 

AUDBK dalam melalui masa tumbuh kembangnya agak potensi 

yang masih dapat digali bisa muncul dan tidak menghambat 

untuk dapat hidup mandiri kedepannya.  

 

E. Ragam AUDBK. 

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, Ragam penyandang disabilitas meliputi 

empat kategori yaitu: 
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1.   Penyandang Disabilitas fisik 

Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh 

atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat 

kusta, dan orang kecil.  

2.   Penyandang Disabilitas intelektual 

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah 

rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan 

down syndrom.  

3.  Penyandang Disabilitas mental 

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:  

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan  

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 

hiperaktif. 

4.  Penyandang Disabilitas sensorik 

Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain 

disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 

 

Kategori lainnya, ragam anak berkebutuhan khusus dapat 

dikemukakan berdasar dari tinjauan hambatan yang dialami 

antara lain: 

1. Anak dengan hambatan penglihatan 

Siapakah anak dengan hambatan penglihatan? Istilah 

hambatan penglihatan merupakan istilah terbaru yang 

banyak dipakai oleh kalangan ilmuan dan para praktisi. 

Isitlah ini lebih bermakna dan mengandung arti yang lebih 

luas. Istilah sebelumnya yaitu dengan sebutan tunanetra. 

Secara garis besar terdapat dua gradasi, yaitu kategori 

blind (totally blind) dan low vision.  

Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia (2004) 

mendefinisikan hambatan penglihatan (tunanetra) adalah 

mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta 

total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan 

tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk 
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membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan 

cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata (kurang 

awas). Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Didi Tarsidi 

(2008) yang menyatakan bahwa tunanetra adalah mereka 

yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta) hingga 

mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak 

cukup baik untuk dapat membaca tulisan biasa meskipun 

sudah dibantu dengan kaca mata (Didi Tarsidi, 2008).  

WHO (1992) lebih merinci definisi hambatan 

penglihatan dengan membagi menjadi dua kategori yaitu 

buta/blind (tidak bisa melihat sama sekali/tidak mempunyai 

persepsi cahaya) dan low vision (suatu keadaan mata setelah 

koreksi optimal dengan kacamata 17 atau lensa kontak, 

visus (visual Aquity) mata terbaik kurang dari 6/18 hingga 

persepsi cahaya dan/atau luas penglihatannya (visual field) 

kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi namun secara 

potensial dapat menggunakan penglihatannya untuk 

merencanakan atau melakukan suatu pekerjaan). 

Terdapat dua pendekatan untuk menangani mereka 

yang mempunyai hambatan penglihatan yaitu pendekatan 

kompensatoris dan pendekatan sight enhancement. Di bawah 

ini gambaran penanganan anak dengan hambatan 

penglihatan: 
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Apa itu kompensatoris? Anda dapat memahami layanan 

kompensatoris dengan melihat ilustrasi di bawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami pendekatan sight enhancement akan lebih 

jelas bila melihat gambaran di bawah ini: 
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2. Anak dengan hambatan pendengaran/bahasa 

Anak tunarungu (ATR) adalah anak yang kehilangan 

pendengaran baik kategori ringan (masih dapat mendengar 

walau tidak sebaik anak pada umumnya), sedang (masih 

memiliki sisa pendengaran walau sedikit), berat, dan sangat 

berat (tidak memiliki sisa pendengaran sama sekali). Saat ini 

mereka lebih suka disebut dengan anak tuli, karena menurut 

mereka, mereka  tetap dapat berbicara walaupun tidak 

mempergunakan bahasa verbal tapi dengan bahasa isyarat. 

Untuk dapat membantu mereka berinterksi dengan 

lingkungan biasanya anak-anak tuli diberikan alat bantu 

dengar (ABD), dan ada juga yang melakukan implant 

cochlea, hambatan pendengaran bukanlah suatu penyakit 

yang dapat disembuhkan dengan menggunakan alat bantu 

dengar (ABD) dan implant cochlea, sehingga meskipun sudah 

menggunakan ABD dan implant cochlea, anak tunarungu 

harus tetap menerima layanan pendidikan khusus untuk 

dapat memaksimalkan potensinya dan berkomunikasi 

dengan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: tobasatu.com 
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Siapa saja yang tergolong anak dengan hambatan 

pendengaran? Menurut derajat kehilangan daya dengarnya, 

anak dengan hambatan pendengaran digolongkan ke 

dalam: (a) Kurang dengar, yakni indvidu yang mengalami 

kehilangan intensitas suara < 90 dB). Kurang dengar ini 

sendiri dibagi menjadi kurang dengar ringan, sedang, dan 

berat. (b) Tuli, yakni individu yang mengalami kehilangan 

intensitas suara > 90 dB. 

Untuk mengetahui kemampuan atau daya dengar 

seseorang kita dapat menggunakan suatu alat yang telah 

distandarisasi, yang bernama audiometer. Tes kemampuan 

dengar dengan audiometer dapat dilakukan di dokter THT 

atau pusat ABD yang ada di sekitar kita. Selain itu saat anak 

dengan hambatan pendengaran juga dapat dibagi 

berdasarkan saat terjadi/umur saat kehilangan 

pendengaran yaitu: ketunarunguaan terjadi sejak lahir atau 

sebelum anak mengenal bahasa usia 0-2 tahun yang biasa 

disebut Ketunarunguan Prabahasa (Prelingual Deafness) dan 

juga Ketunarunguan Pasca Bahasa (Post Lingual Deafness) 

setelah anak mengenal bahasa usia di atas 2 tahun. 

Berbeda dengan hambatan penglihatan (tunanetra), 

seorang dengan hambatan pendengaran menurut Hellen 

Keler memiliki suatu problem yang lebih besar karena 

mereka terpisah dengan kehidupannya. Mengapa demikian? 

karena problem utama anak dengan hambatan 

pendengaran adalah komunikasi dan manusia adalah mahluk 

sosial dimana dalam hidupnya  tidak lepas dari berbagai 

bentuk komunikasi melalui baik melalui kode, simbol, dan 

bahasa. Dari hambatan komunikasi inilah muncul berbagai 

hambatan lainnya yang justru mempersempit kehidupan 

individu tunarungu. 

Anak dengan gangguan pendengaran pada awalnya 

akan mendapat reaksi positif maupun negatif dari orang tua 

dan masyarakat. Pendengaran yang terbatas ini 

menghambat anak untuk mengenal bahasa dan 
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berkomunikasi yang nantinya juga akan menghambat 

perkembangan pengetahuan dan intelegensinya. Lalu, 

hambatan pendengaran juga akan menghambat emosi yang 

juga berdampak pada keterbatasan sosialisasinya. Semua 

dampak dari hambatan pendengaran ini akan 

mempersempit kesempatan pendidikan dan kerja anak 

dengan hambatan pendengaran. Sekarang timbul 

pertanyaan bagaimana orang tua dan lingkungan anak 

dapat memahami karakteristik anak dengan hambatan 

pendengaran? 

Anak dengan hambatan pendengaran memiliki 

beberapa dampak negatif dari hambatannya. Dampak-

dampak negatif yang nantinya menjadi karakteristik anak 

tunarungu ini adalah: anak akan memiliki kosa kata yang 

terbatas, gangguan dalam berbicara, secara tidak langsung 

anak akan cenderung pemata karena anak akan lebih 

memaksimalkan penglihatannya untuk memahami keadaan 

sekitar dan anak akan lebih memperhatikan gerak bibir dan 

ekspresi lawan bicaranya dalam berkomunikasi. Dari 

keadaan anak yang telah dijelaskan diatas ada beberapa 

karakteristik yang harus dipahami seperti anak cenderung 

mudah curiga, lekas marah dan tersinggung, egosentris, 

perasaan takut (khawatir), pergaulan terbatas, semua itu  

disebabkan karena anak kurang dapat memahami apa 

yang terjadi disekitanya.  

Pendekatan pembelajaran sebaiknya diutamakan hal-

hal yang konkret, sehingga komunikasi dapat dipraktikan 

dan dijelaskan dengan benda nyata. Karena mereka 

cenderung sulit diajak berkomunikasi tentang hal-hal yang 

sifatnya abstrak. 

Karakteristik anak dengan hambatan pendengaran/bahasa 

sbb: 

a. Pada bayi tidak memalingkan kepala pada saat ada 

suara yang datangnya dari arah belakang, tidak 
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merespon dengan senyum saat anak disapa dan tidak 

mengeluarkan suara apapun saat anak diajak bermain. 

b. Tidak bisa berbicara walau sudah berusia 2 tahun 

dimana perkembangan bahasa anak seharusnya sudah 

berkembang cukup baik, biasanya perbendaharaan 

kata anak sudah mencapai 200 kata. 

c. Usia 3 tahun kata-kata yang dikeluarkan anak masih 

sulit dimengerti. 

d. Tidak melewati masa meniru (echolalia) kata yang 

diucapkan oleh orang tua serta orang disekeliling anak.  

 
3. Anak dengan hambatan fisik motorik (cerebral palsy) 

Pada masa perkembangannya ada juga anak-anak 

usia dini yang mengalami hambatan/gangguan fisik yang 

cukup serius sehingga memerlukan penaganan khusus seperti  

cerebral palsy yang merupakan gangguan pada kemampuan 

motorik anak yang ada hubunganya dengan kerusakan otak 

yang menetap, yang mengakibatkan otak tidak mampu 

mengendalikan otot tubuh dengan baik. Menurut arti katanya 

cerebral palsy adalah kekakuan otak atau dalam bahasa 

Indonesia dikenal dengan lumpuh otak. Anak dengan 

cerebral palsy sering memiliki kondisi lain yang diakibatkan 

dari kelainan perkembangan otak anak, seperti gangguan 

pendengaran, penglihatan, kejang sampai dengan 

kemampuan berpikir anak.  
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Sumber: medicalogy.com 

 

Karakteristik dari anak cerebral palsy: 

a. Sering kejang pada saat emosi anak dalam kondisi tidak 

baik misalnya pada saat anak marah atau dalam 

kondisi tertekan. 

b. Refleks menggenggam pada bayi hilang, tidak mampu 

berguling, dan merangkak. 

c. Tubuh kaku atau bahkan sangat lemah. 

d. Kesulitan dalam menelan makanan dan minuman. 

e. Konsep diri yang rendah, anak sering mengalami rasa 

malu yang berlebihan  (minder) dan sensitif. 

f. Kesulitan berjalan, gaya berjalan berjongkok. 

g. Terlambat dalam perkembangan bicara dan sering 

mengalami kesulitan dalam berbicara. 

Terdapat tiga jenis pengelompokan cerebral palsy, yaitu 

pengelompokan berdasarkan berat ringannya kecacatan,  

pergerakan otot-otot,  dan berdasarkan jumlah anggota 

tubuh yang cacat. 

a. Berdasar berat ringan kecacatan dibagi menjadi 

sebagai berikut: 

1) Ringan 

Anak masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari 

sehingga hanya sedikit, atau tidak sama sekali 
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membutuhkan bantuan khusus dari orang-orang 

disekitar anak. 

2) Sedang 

Aktifitas anak sangat terbatas. Anak sangat 

memerlukan bantuan khusus dan pendidikan khusus 

untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Dan terkadang 

anak juga memerlukan peralatan khusus seperti 

brace dan sebagainya.  

3) Berat 

Anak sama sekali tidak dapat melakukan aktifitas 

fisik, kehidupan anak sangat bergantung pada 

pertolongan orang lain. Anak dengan jenis cerebral 

palsy berat memerlukan perawatan khusus 

sepanjang hidupnya. 

b. Berdasar pergerakan otot-otot yang nampak dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

1) Jenis spastik 

adalah yang paling banyak dari kasus anak cerebral 

palsy sekitar 50%, ditandai dengan 

kekakuan/kejang baik sebagian maupun keseluruhan 

pada otot-otot anak. 

2) Jenis Athetoid 

Dikenal juga dengan cerebral palsy diskrinetik atau 

gerak, jadi tangan dan kaki anak bergerak 

melengkung-lengkung sikapnya abnormal dan 

geraknya infolumenter dengan sendirinya. 

3) Jenis Ataxia 

Gangguan ini biasanya menunjukkan perkembangan 

motorik yang terlambat sehingga mempengaruhi 

keseimbangan pada saat anak sedang belajar 

duduk. 

4) Jenis Tremor 

Ditandai dengan adanya gerakan-gerakan kecil 

yang berlangsung secara terus menerus. 
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5) Jenis Rigid 

Ditandai dengan terdapatnya otot-otot yang selalu 

kaku, anak terlihat seperti robot.  

c. Berdasar jumlah anggota tubuh yang cacat dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

1) Monoplegia 

Kelumpuhan terjadi hanya pada satu anggota gerak 

anak, misalkan salah satu tangan atau salah satu 

kaki. 

2) Diplegia 

Kelumpuhan terjadi pada dua anggota gerak, jika 

kelumpuhan terjadi pada kedua belah kaki atau 

kedua belah tangan disebut paraplegia, jika 

kelumpuhan terjadi pada kaki dan tangan kiri atau 

pada tangan dan kaki kanan disebut hemiplagia 

3) Triplegia 

Kelumpuhan terjadi pada tiga anggota gerak, yaitu 

pada dua tangan atau pada dua kaki dan satu 

tangan. 

4) Quadriplegia 

Kelumpuhan terjadi pada semua anggota gerak 

anak, dua kaki dan dua tanggan. 

 
4. Anak dengan hambatan fungsi intelektual 

Orang tua selalu bangga jika anaknya memperoleh 

rangking di sekolah, mereka menganggap anak yang 

juara/mendapat rangking pasti akan sukses dalam 

kehidupannya. Sehingga para orang tua lebih memfokuskan 

pada perkembangan intelektual anak daripada 

perkembangan emosional dan spiritualnya. Orang tua juga 

sibuk memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti les 

matematika dan les matapelajaran lain daripada les tari, 

musik dan lainnya. Dan lebih jauh lagi pada saat anak masih 

usia dini mereka dipaksa untuk mengikuti pelajaran/les 

baca, tulis, hitung (calistung) yang terkadang dalam 
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pembelajarannya tidak disesuaikan dengan usia 

perkembangan anak. 

Begitu pentingnya perkembangan intelektual bagi 

kehidupan anak, tetapi sayangnya tidak semua anak 

dianugrahi kecerdasan yang baik. Ada anak yang 

mengalami hambatan perkembangan intelektual seperti 

anak tunagrahita. Banyak istilah untuk menggambarkan 

anak-anak dengan hambatan perkembangan intelektual 

seperti lemah pikiran (feeble minded), terbelakang mental 

(mentally retarded), hambatan mental (mentally handicap) dan 

masih banyak lagi nama lain. 

Beberapa defenisi tentang anak tunagrahita, seperti 

yang disampaikan oleh Endang Rochyadi dan Zainal Alimin 

(2005: 11) menyebutkan bahwa tunagrahita berkaitan erat 

dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan 

yang rendah dan merupakan sebuah kondisi. Mudjito,dkk 

(2012: 25) Tunagrahita adalah individu yang memiliki 

intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan 

disertai dengan ketidakmampuan dalam adaftasi prilaku 

yang muncul dalam masa perkembangan. Selanjutnya 

menurut Imam Yuwono & Utomo (2016: 62) anak tunagrahita 

adalah anak yang mempunyai kekurangan atau 

keterbatasan dari segi mental intelektualnya, dibawah rata-

rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-

tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, dan karena 

memerlukan layanan pendidikan khusus.  

Secara sederhana pengertian anak tunagrahita menurut 

penulis adalah anak yang memiliki kecerdasan dibawah 

rata-rata serta memiliki hambatan dalam penyesuaian diri 

dengan lingkungan sosial (mal adaptif) terjadi pada usia 

perkembangan sehingga memerlukan pendampingan dalam 

tumbuh kembang serta pendidikannya. 
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Sumber:e.jurnal.com 

 

a. Klasifikasi Anak Tunagrahita. 

Untuk kepentingan pendidikan dan layanan kebutuhan 

khusus  anak tunagrahita dibagi menjadi tiga kelompok 

sebagai berikut: 

1) Tunagrahita ringan (mild mental retardation) 

Dilihat pada perkembangan fisik anak tunagrahita 

ringan dengan anak pada umumnya tidak 

memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Mereka 

memiliki IQ  pada kisaran 50 s/d 70, mereka masih 

dapat mengikuti pembelajaran seperti membaca, 

menulis, berhitung sederhana mempergunakan 

kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan 

anak. 

2) Tunagrahita sedang (moderate mental retardation) 

Wajah dan kondisi fisik anak tunagrahita sedang 

sudah dapat dikenali mereka tampak berbeda 

dengan anak pada umumnya, mereka memiliki 

tingkat IQ dikisaran 30 s/d 50. Anak tunagrahita 

sedang sangat terbatas kemapuannya untuk 

mendapat pendidikan secara akademik. 

3) Tunagrahita berat (severse mental retardation) 
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Anak tunagrahita pada kelompok ini memiliki IQ 

sangat rendah berkisar di bawah 30, anak tidak 

dapat mengikuti pendidikan secara akademik serta 

dalam kehidupan dan aktifitasnya sehari-hari anak 

tunagrahita berat ini memerlukan bantuan orang lain 

sepanjang hidupnya. 

Selain klasifikasi di atas ada pula pengelompokan 

berdasarkan kelainan fisik yang disebut tipe klinis seperti 

down syndrome (mongoloid), kretin (cebol), hydrocephalus, 

microcephalus, microcephalus. 

b. Karakteristik Anak Tunagrahita 

Untuk dapat mengenali anak tunagrahita dapat kita 

lihat karakteristik  atau ciri anak tunagrahita sebagai 

berikut:  

1) Koordinasi gerak kurang. 

2) Perkembangan Bahasa anak terlambat bahkan 

sampai tidak bias bicara pada anak tunagrahita 

berat. 

3) Sulit mempelajari hal-hal yang abstrak. 

4) Rentang konsentrasi terbatas. 

5) Sulit mengurus diri sendiri. 

6) Mudah dipengaruhi tidak punya pendirian yang 

kuat. 

7) Perkembangan emosi anak kurang stabil. 

Selain memerlukan kurikulum yang flexible, anak 

tunagrahita juga perlu mendapatkan pembelajaran bina 

diri/activity daily living (ADL) agar dapat meminimalisir 

ketergantungan anak terhadap lingkungan. 

 

5. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

Mif. Baihaqi dan M. Sugiarmin dalam bukunya yang 

berjudul Memahami dan Membantu Anak ADHD, 

mengatakan bahwa anak ADHD adalah anak yang 

memperlihatkan simtom-simtom (ciri atau gejala) kurang 

konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat 
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menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar kegiatan 

hidup mereka.  

Selanjutnya defenisi lain dari ADHD dikemukakan oleh 

E.Kosasih dkk sebagai berikut: ADHD adalah gangguan 

perilaku yang ditandai dengan gangguan pemusatan 

perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, serta perilaku 

yang hiperaktif. Kecenderungan anak ADHD adalah anak 

laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan anak ADHD adalah 

anak dengan gangguan pemusatan perhatian yang disertai 

hiperaktifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:orami.co.id 

 

Sugiarmin (2007) Gambaran ADHD ini dapat diterangkan 

lebih rinci sebagai berikut: 

a. Anak memiliki rentang perhatian yang pendek serta 

mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan 

cenderung melamun, kurang motivasi, sulit mengikuti 

instruksi. Mereka sering menunda atau menangguhkan 

tugas yang diberikan dan kesulitan untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan karena cepat berpindah ke topik 

lain. 

b. Anak ADHD mengalami kesulitan dalam mengingat 

informasi yang baru didapat untuk jangka waktu yang 

pendek. Keadaan ini dapat mempengaruhi kegiatan 



82 

belajar, karena anak cenderung tidak dapat merespon 

dengan baik setiap instruksi. Dengan demikian mereka 

juga mengalami kesulitan dalam mempelajari simbol-

simbol, seperti warna dan alphabet. 

c. Adanya gangguan motorik dan koordinasi, 

mengakibatkan masalah pada  keterampilan motorik 

kasar dan halus atau koordinasi mata dan tangan. Anak 

ADHD mengalami kesulitan dalam keseimbangan 

melompat, berlari, atau naik sepeda. Dalam 

keterampilan motorik halus, seperti mengancingkan baju, 

memakai tali sepatu, menggunting, mewarnai, dan 

tulisannya sulit dibaca. Dalam koordinasi mata-tangan 

seperti melempar bola, menangkap bola, menendang, 

maka gerakan-gerakannya cenderung terburu-buru. 

d. Gangguan dalam mengatur atau mengorganisir 

kegiatan hal ini seringkali nampak ketika anak mengatur 

kamarnya. Mereka kelihatannya kesulitan, demikian juga 

dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Hal ini nampak juga 

ketika anak mengikuti ulangan atau ujian. Mereka 

kurang dapat memperhatikan atau menimbang jawaban 

yang tepat, sehingga seringkali memperoleh nilai yang 

kurang dari rata-rata kelasnya. 

e. Terdapat gangguan impulsivitas anak dengan ADHD 

sering bertindak tanpa berpikir. Mereka tidak 

memikirkan terlebih dahulu apa akibatnya bila 

melakukan suatu perbuatan. Sebagai contoh ketika 

menyeberang jalan tanpa melihat dulu ke kiri dan ke 

kanan, melompat-melompat dari ketinggian yang 

berbahaya untuk ukurannya. menyalakan api, dan lain 

sebagainya. Impulsivitas ini muncul pula dalam bentuk 

verbal. Anak ADHD  berbicara tanpa memperhitungkan 

bagaimana perasaan orang lain yang mendengarkan. 

Bentuk lain dari impulsivitas adalah anak seperti tidak 

sabaran, kurang mampu untuk menunda keinginan, 
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menginterupsi pembicaraan orang lain. Cepat marah jika 

orang lain melakukan sesuatu di luar keinginannya. 

f. Anak  dengan gangguan ini sering mempunyai masalah 

dalam penyesuaian diri terhadap semua hal yang baru, 

misalnya sekolah, guru, rumah, baju baru. Mereka lebih 

menyukai lingkungan yang sudah dikenal dengan baik, 

tidak mudah berubah, dan bersifat kekeluargaan. 

g.  Anak memiliki ketidakstabilan emosi, baik watak 

maupun suasana hati. Anak ADHD juga menampakkan 

perilaku sangat labil. Stimulus yang menyenangkan akan 

menyebabkan kegembiraan yang berlebihan, sedang 

rangsang yang tidak menyenangkan akan memunculkan 

kemarahan yang besar. Anak seringkali marah hanya 

disebabkan oleh faktor pemicu yang sepele.  

 

6. Autisme 

Mash & Wolfe dalam Rini dkk (2016:4.3) menyatakan 

bahwa autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang 

berat sehingga dimasukan ke dalam kelompok Perpasive 

Development Disorder (PDD). Autisme ditandai dengan 

adanya kelainan pada fungsi sosial, bahasa, komunikasi, dan 

adanya perilaku serta minat yang tidak biasa. Saat ini 

jumlah anak yang mengalami gangguan perkembangan 

pervasif semakin bertambah, sehingga membutuhkan 

penanganan dan pendampingan khusus. 

Monks dkk dalam Joko Yuwono (2012:24) 

mengungkapkan bahwa autisme berasal dari kata “Autos” 

yang berarti “Aku”. Dalam pengertian  non ilmiah dapat 

diartikan bahwa semua anak yang mengarah kepada 

dirinya sendiri disebut autisme. Wall (2004) juga 

menyebutkan sebagai aloof atau withdrawan dimana anak-

anak dengan gangguan autisme ini tidak tertarik dengan 

dengan dunia sekitarnya. Berdasarkan beberapa pengertian 

di atas penulis menarik kesimpulan bahwa autisme adalah 

gangguan perkembangan perpasif yang menghambat fungsi 
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interaksi sosial, komunikasi, perilaku yang menyebabkan 

anak asyik dengan dunianya sendiri. Ketiga fungsi tersebut 

saling mempengaruhi seperti gambar dibawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: wartakota tribunnews.com 

 

Ciri-ciri anak Autisme sbb: 

a. Komunikasi 

1) Anak mengalami keterlambatan dalam 

perkembangan Bahasa dan bicara. 

2) Beberapa anak autisme dapat bicara tetapi 

tidak untuk berkomunikasi. 

Perilaku 

Komunikasi Interaksi Sosial 
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3) Tidak dapat memahami pembicaran orang 

yang ada disekeliling anak. 

4) Jika ingin sesuatu anak lebih sering menarik 

tangan dan menunjuk benda yang diinginkan 

(tidak bicara). 

5) Sering mengeluarkan Bahasa yang aneh. 

b. Interaksi sosial 

1) Anak cuek terhadap lingkungan sekitar (asyik 

sendiri). 

2) Minim kontak mata, dalam beberapa kasus 

anak autisme tidak ada kontak mata sama 

sekali. 

3) Tatapan mata terlihat kosong. 

4) Anak sering memainkan mainan tidak sesuai 

fungsi. 

5) Kurang dapat memahami perasaan orang lain. 

c. Perilaku 

1) Anak tertarik dengan benda-benda yang 

berputar dan kelekatan terhadap benda-benda 

tertentu. 

2) Tidak mampu mengendalikan emosi (tantrum). 

3) Perilaku mal adaptif  

4) Sering mengepak-ngepakan tangan dan 

beberapa gerakan aneh yang khas dan 

diulang-ulang. 

5) Jika disertai dengan perilaku hiperaktif anak 

sering modar-mandir, melompat-lompat, berlari 

tidak terarah, memanjat dll. 

6) Tidak peka terhadap rasa sakit. 

Melihat beberapa ciri di atas yang begitu kompleks 

tak mengherankan jika pada akhirnya banyak 

orangtua bertanya-tanya, bagaimana mengetahui 

seorang anak mengalami autis atau tidak. 
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7. Gifted 

Anak berbakat atau dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan gifted children adalah anak-anak yang memiliki IQ 

di atas rata-rata berkisar antara 125 sampai 150. 

Kemampuan kecerdasan anak lebih tinggi dari usia 

perkembangan anak. Selain cerdas dalam bidang akademik 

biasanya anak gifted juga menonjol dalam bidang lain 

seperti seni, keterampilan khusus, dan manajemen. Menurut 

Joseph Renzulli dalam Afin Murtie (2014:112), anak 

berbakat (gifted children) adalah anak yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata, memiliki kreativitas dibidang 

tertentu, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugasnya. Pemahaman Renzulli ini sangat 

terkenal dengan istilah Three Ring of Renzulli  atau Tiga 

Cincin Renzulli seperti terlihat  pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen.tips 

 

Seharusnya dengan tingginya intelegensi yang dimiliki 

anak, anak gifted dapat menunjukkan prestasi yang luar 

biasa (sebagai produk intelegensi yang tinggi), tapi tidak 

jarang kita menemukan anak gifted yang tidak dapat 

memperlihatkan prestasi luar biasanya. Seperti yang 

dikatakan oleh Baum (2004) dalam Julia Maria & Endang 

Windyorini (2014:3) anak-anak ini mengalami pencapaian 

prestasi yang rendah, yang disebut sebagai gifted 
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underachiever. Anak-anak gifted yang dapat memunculkan 

prestasinya dan anak gifted yang tidak berprestasi tetap 

memerlukan bantuan dalam pendidikan dan tumbuh 

kembang anak. Seperti yang telah dijelaskan di atas anak 

gifted ditandai salah satunya dengan kecerdasan (IQ) yang 

tinggi, namun dalam kenyataannya ada anak-anak yang 

dalam fase tumbuh kembangnya yang khusus belum dapat 

diukur tinggkat intelegensinya melalui pengukuran IQ, 

terutama pada anak-anak yang masih berusia dini. Pada 

saat kita mendapatkan anak yang sangat cerdas tetapi 

tidak menunjukan prestasi, dan anak masih usia dini dimana 

kita belum dapat melakukan pengetesan IQ, kita dapat 

memakai cara lain yaitu melalui pola pengamatan pola 

almiah tumbuh kembang anak serta karakteristik yang lain 

dari anak gifted. Di sinilah orang tua, guru dan profesi 

lainnya harus jeli melihat pola alamiah dan karekteristik lain 

dari anak gifted usia dini. 

 

Ciri-ciri anak berbakat menurut (Balitbang Depdikbud 1986) 

a. Memiliki kemampuan berbahasa dan mengungkapkan 

keinginan serta pendapat dengan verbal yang baik. 

b. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap segala 

aspek ilmu pengetahuaan. 

c. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis 

dan kritis. 

d. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar atau 

bekerja secara mandiri. 

e. Mampu menghadapi permasalahan dan mencoba untuk 

menyelesaikannya tanpa putus asa. 

f. Memiliki tujuan yang jelas dalam setiap langkah yang 

diambil. 

g. Suka mengamati satu hal/objek/benda dengan cermat 

dan teliti. 



88 

h. Mampu memikirkan beberapa alternative pemecahan 

masalah. 

i. Memiliki minat yang sangat luas dengan daya imajinasi 

tinggi. 

j. Mampu belajar dengan mudah dan cepat  

k. Bisa mengungkapkan dan mempertahankan 

pendapatnya jika merasa benar. 

l. Tidak membutuhkan motivasi dari luar dirinya sehingga 

mampu mempertahankan konsentrasi dalam setiap 

langkah yang diambil. 

Selain memiliki banyak sisi positif anak gifted juga memiliki 

beberapa sisi negatif seperti: 

1) Memiliki rasa percaya diri yang berlebihan sehingga 

terkesan sombong. 

2) Sering tidak teliti dan tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan tugas. 

3) Sering menganggap sepele sebuah masalah. 

4) Pada saat aktifitas kurang anak akan menjadi bingung 

yang pada akhirnya sering melakukan aktifitas yang 

berkesan mengganggu. 

5) Suka mendominasi pembicaraan. 

6) Lebih suka bersosialisasi dengan orang yang lebih 

dewasa dari dirinya. 

7) Sering bosan jika harus mengulang-ulang kegiatan atau 

aktifitas tertentu tanpa adanya tantangan. 

8) Rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan selalu ingin 

mencoba hal-hal baru. 

 

F. Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus (AUDBK)  

Lingkungan terdekat AUDBK tentunya adalah orang tua serta 

keluarga. Orang tua/keluarga serta para pendamping anak selain 

mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga anak, juga bertugas 

untuk mampu mengembangkan semua aspek tumbuh kembang anak, 

agar seluruh potensi anak yang masih dapat digali dapat 
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berkembang secara optimal. Tentunya kesabaran dan juga 

kerjakeras sangat dibutuhkan dalam menangani AUDBK. Secara 

umum ada beberapa strategi yang dapat dilakukan orang tua, 

keluarga dan lingkungan dalam mendampingi AUDBK seperti di 

bawah ini: 

1. Bergabung dengan kelas diskusi. 

Orang tua diharap rajin mencari informasi tentang cara 

menangani AUDBK, baik melalui buku-buku, internet dan 

bergabung dalam kelas diskusi dengan orang tua yang juga 

memiliki AUDBK. Informasi yang didapat tentunya menjadi 

pengetahuan bagi orang tua dalam mendampingi AUDBK. Selain 

itu orang tua dapat berbagi rasa dan pengalaman di dalam 

kelas diskusi. Hal ini tentunya akan dapat membantu orang tua 

memahami karakteristik dan apa yang anak dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan potensi AUDBK. 

2. Melakukan deteksi dini  

Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, 

tentunya orang tua yang paling banyak tahu tentang kondisi 

anak. Anak yang sempurna secara fisik, sehat, cerdas, aktif, ceria, 

serta santun tentunya yang diinginkan setiap orang tua. Namun 

pada kenyataannya keinginan dan kenyataan terkadang tidak 

sesuai harapan. Saat ini banyak ditemukan kasus anak-anak yang 

mengalami hambatan/gangguan pada masa tumbuh kembang 

anak yang membuat anak menjadi anak berkebutuhan khusus. 

Sebenarnya kasus-kasus tersebut dapat segera ditanggulangi 

pada saat orang tua dan orang dewasa di sekeliling anak dapat 

melakukan deteksi dini. Jika setelah melakukan deteksi dini 

ditemukan hambatan/gangguan dapat segera ditanggulangi 

melalui intervensi dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

3. Kerjasama dengan ahli 

Dalam menangani AUDBK, orang tua juga perlu melakukan 

konsultasi dengan para ahli seperti dokter anak untuk memantau 

pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu perlu kerjasama 

dengan psikolog. Hal ini untuk dapat memantau tumbuh kembang 
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anak dan bagaimana perkembangan psikologis anak. Kerjasama 

dengan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga tidak kalah 

pentingnya, terutama pada saat anak sudah dapat mengikuti 

atau masuk pada kelompok bermain dan taman kanak-kanak. 

4. Satu kata antara orang tua  

Penanganan AUDBK memerlukan komunikasi yang baik antar 

suami, istri, serta orang-orang yang ada disekitar anak agar 

anak mendapat pendampingan yang baik dan membuat 

langkah-langkah dalam menangani AUDBK dapat dijalani 

dengan baik. 

5. Limpahi anak dengan kasih sayang 

AUDBK yang mendapat perhatian dan kasih sayang yang penuh 

dari orang tua dan lingkungan akan membuat anak mendapat 

penanganan yang baik dan secara psikologis anak juga akan 

tumbuh lebih bahagia yang akan berdampak perkembangan 

anak lebih baik dibanding AUDBK yang kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang. 

6. Buat suasana menyenangkan 

Dalam setiap kesempatan mendampingi atau saat anak diajak 

untuk melakukan kegiatan, buatlah suasana yang menyenangkan 

bagi anak. Hal ini dapat memotivasi anak untuk terus menggali 

rasa ingin tahunya dan menambah pengalaman belajar anak. 

 
Strategi-strategi yang sudah disampaikan di atas tentunya 

hanya sebagian cara penanganan yang dapat dilakukan oleh orang 

tua dan pendamping AUDBK, tentunya masih banyak lagi strategi-

strategi lain yang dapat dilakukan orang tua dan pendamping 

AUDBK.  
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Bab iv 
Permainan tradisional sebagai 

Media stimulasi & intervensi audbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Stimulasi dan Intervensi AUDBK 

Pekerjaan stimulasi dan intervensi sulit untuk dipisahkan. 

Dua pekerjaan itu saling melengkapi. Namun, jika ditelisik lebih 

dalam terdapat perbedaan diantara keduanya. Stimulasi lebih 

ke arah menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Stimulasi lebih kepada 

memberikan “rangsangan” agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Sedangkan intervensi dimaknai 

sebagai proses “campur tangan” orang dewasa terhadap anak 

pada saat anak mengalami hambatan pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

1. Stimulasi  

Setiap manusia atau individu pasti mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan bahkan peristiwa itu juga 
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dialami oleh semua mahluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan 

dan hewan. Pada manusia, terutama pada masa kanak-

kanak, proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi 

sangat cepat, perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

tidak hanya meliputi apa yang tampak mata seperti 

perubahan tubuh (fisik) dengan bertambahnya berat badan 

dan tinggi badan, tetapi juga perubahan dalam segi yang 

lain, seperti berfikir, berbahasa, berperilaku, dan lain-lain. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang baik akan menjadi 

modal penting bagi kelangsungan anak sebagai generasi 

penerus yang baik. Sebaliknya jika pertumbhan dan 

perkembangannya tidak baik, maka ia juga dapat sebagai 

penghambat kelangsungan generasi penerus bahkan juga 

dapat sebagai sumber kesulitan bagi individu itu sendiri, 

keluarga dan juga masyarakat.  

Sering sekali kita mendengar kata stimulasi, seperti 

“anak itu kok kurang berkembang ya..?” ooh iya karena anak 

itu kurang mendapat stimulasi. Untuk lebih memahmi kata 

stimulasi mari kita lihat apa itu stimulasi? Stimulasi  adalah 

sebuah rangsangan yang sangat mempengaruhi kemampuan 

pengetahuan anak dalam mengembangkan aktivitas berfikir 

yang menyangkut segala sesuatu yang diserap melalui 

seluruh panca indera anak. Stimulasi bertujuan agar seluruh 

aspek yang ada pada diri anak akan tumbuh dan 

berkembang sesui harapan. Misalnya pertumbuhan dan 

perkembangan otak anak dapat berfungsi secara maksimal, 

karena pada fase pertama perkembangan anak yaitu usia 

0-6 tahun pertama atau yang sering disebut dengan usia 

emas (golden age) ini adalah fase peka dalam pembentukan 

otak anak. Dengan memberikan stimulasi pada masa emas 

anak ini, dapat mempengaruhi pengetahuan anak sehingga 

ini menjadikan anak memiliki kemampuan berfikir yang luar 

biasa begitu pula sebaliknya jika anak kurang mendapatkan 

stimulasi biasanya perkembangan anak akan terhambat. 
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Stimulasi tumbuh kembang anak dapat dilakukan oleh 

setiap orang yang  dekat/berinteraksi dengan anak seperti 

ayah, ibu, pengasuh, anggota keluarga serta pendidik jika 

anak sudah masuk sekolah. Pemberian stimulasi akan lebih 

efektif apabila memperhatikan kebutuhan anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya. Kemampuan dasar anak 

yang dirangsang dengan stimulasi terarah meliputi setiap 

aspek perkembangan seperti di bawah ini: 

1) Kemampuan motorik kasar 

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak dalam melakukan gerakan dan sikap tubuh yang 

mempergunakan otot-otot besar seperti berlari, berjalan, 

duduk, berdiri, menendang, melompat, dll. 

2) Kemampuan motorik  halus. 

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak melakukan gerakan yang mempergunakan/ 

melibatkan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi 

yang cermat seperti menjumput, menulis, melipat kertas, 

mengancingkan baju, menalikan sepatu, dll. 

3) Kemampuan bahasa dan bicara 

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

untuk memberikan respon terhadap suara seperti 

berbicara, bernyanyi, berkomunikasi termasuk juga di 

dalamnya kemampuan bahasa reseptif dan bahasa 

ekspresif, dll. 

4) Kemampuan sosialisasi dan kemandirian. 

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar dan juga kemandirian seperti dapat 

makan sendiri, berpisah dengan ibu/pengasuh anak, 

sabar menunggu giliran, mau berbagi, mau bermain 

dengan teman, dll. 

a. Prinsip – prinsip Stimulasi AUDBK 

Ada beberapa prinsip dalam melakukan 

stimulasi perkembangan anak pada umumnya. 
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Menurut Departemen Kesehatan RI dalam buku 

Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita 

(1997:93), dikemukakan bahwa prinsip-prinsip 

dasar yang perlu diperhatikan dalam menstimulasi 

AUDBK, yaitu: 

1) Sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang, 

bermain dengan anak sambal menikmati 

kebahagian bersama anak. 

2) Bertahap dan berkelanjutan serta mencakup 4 

bidang kemampuan perkembangan anak. 

3) Dimulai dari tahap perkembangan yang telah 

dicapai oleh anak. 

4) Anak selalu diberi pujian atas keberhasilannya. 

5) Dilakukan dengan wajar, tanpa paksaan, 

hukuman atau bentakan bila anak tidak mau. 

6) Alat bantu stimulasi bila diperlukan dicari yang 

sederhana dan mudah didapat. 

7) Suasana dibuat segar, menyenangkan dan 

bervariasi agar tidak membosankan. 

b. Hal- hal yang mendukung pemberian Stimulasi  

Menurut Soetjiningsih (1998) ada banyak hal 

yang perlu diperhatikan dalam mendukung 

pemberian stimulasi tumbuh kembang anak yaitu: 

1) Ekstra Energi 

Untuk bermain tentunya diperlukan energi 

ekstra, anak yang dalam kondisi    tidak sehat, 

kecil keinginan untuk bermain. 

2) Waktu 

Anak harus mempunyai cukup waktu untuk 

bermain, agar anak dapat menikmati 

permainan yang dimainkan. 

3) Alat Permainan 

Bermain diperlukan alat permainan yang sesuai 

dengan umur dan taraf perkembangan anak, 

orang tua juga perlu memperhatikan alat 
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permainan yang dipakai tidak membahayakan 

anak. 

4) Ruangan untuk bermain 

Ruangan dapat disesuaikan dengan alat 

permainan yang digunakan, anak dapat 

bermain di ruang tamu, halaman, bahkan ruang 

tidurnya. 

5) Pengetahuan cara bermain 

Anak belajar bermain melalui mencoba-coba 

sendiri, meniru teman-temannya/orang tua, atau 

diberi tahu caranya oleh orang lain. 

6) Teman bermain 

Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai 

teman bermain kalau ia memerlukan, apakah itu 

saudaranya, orang tuanya atau temannya. Bila 

kegiatan bermain dilakukan bersama orang tua 

dengan anak menjadi akrab dan ayah/ibu 

akan segera mengetahui setiap kelainan yang 

terjadi pada anak mereka secara dini. 

2. Intervensi 

Istilah intervensi berasal dari bahasa Inggris 

“intervention” yang berarti suatu penanganan, layanan, atau 

tindakan “campur tangan”. Intervensi ini dimaksudkan untuk 

membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam rangka 

mencapai perkembangan optimal. Fallen & Umansky dalam 

Sunardi (2007) menegaskan bahwa intervensi merujuk pada 

layanan tambahan atau modifikasi, strategi, teknik, atau 

bahan yang diperlukan untuk merubah perkembangan yang 

terhambat. Sedangkan istilah dini berarti awal, yaitu usia 

awal. Berdasarkan pengertian diatas, intervensi dini dapat 

mengandung dua makna: (1) Penanganan atau tindakan 

campur tangan yang dilakukan kepada anak pada usia dini 

atau pada tahap perkembangan awal, yaitu pada usia 0-6 

tahun, balita, atau usia prasekolah. (2) Penanganan atau 

tindakan campur tangan yang dilakukan sesegera mungkin 
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setelah diketahui adanya suatu permasalahan atau sebelum 

sesuatu yang dikhawatirkan bakal terjadi. 

Baker & Brightman dalam Sunardi (2007) menjelaskan 

bahwa intervensi dini adalah tindakan yang diberikan untuk 

mempengaruhi perkembangan dan belajar anak sejak lahir 

sampai dengan usia 5 tahun yang mengalami kelainan atau 

keterlambatan perkembangan atau anak-anak dengan 

faktor resiko, baik faktor biologis maupun lingkungan. 

Intervensi dini meliputi sistem, layanan, dan pendukung yang 

sengaja dirancang untuk meningkatkan perkembangan anak, 

memperkecil potensi terjadinya kelambatan perkembangan 

dan kebutuhan untuk memperoleh layanan pendidikan khusus. 

Greco,V & Leonard,D dalam Sunardi (2007) 

menyatakan intervensi dini merupakan program yang 

sengaja didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar 

anak selama periode perkembangan yang paling krusial, 

yaitu pada masa awal perkembangan. Karena pada masa 

ini diasumsikan bahwa lebih awal mereka diidentifikasi dan 

memperoleh pendidikan, akan lebih besar kesempatan untuk 

menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif dari kondisi 

kecacatannya, baik terhadap anak sendiri maupun terhadap 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita disimpulkan 

bahwa intervensi dini adalah suatu program layanan khusus 

yang sengaja dirancang untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus usia balita dalam rangka mengoptimalkan 

perkembangannya, serta untuk mencegah/memperkecil 

potensi terhadap terjadinya kelambatan perkembangan dan 

kebutuhan untuk memperoleh layanan pendidikan khusus. 

Intervensi dini anak berkebutuhan khusus merupakan Kegiatan 

yang disusun untuk meningkatkan kesiapan anak untuk 

memasuki sekolah, baik kesiapan fisik, psikologis, maupun 

sosial, terutama saat anak sudah mencapai usia  sekolah.  
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a. Sasaran Intervensi Dini 

Sasaran utama intervensi dini adalah anak-anak 

berkebutuhan khusus usia balita, yang meliputi: 

1) Anak-anak dengan faktor resiko, yaitu individu-

individu yang memiliki  atau dapat memiliki  problem 

dalam perkembangannya yang dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar selanjutnya. Termasuk 

dalam kelompok ini misalnya anak-anak yang lahir 

dari keluarga miskin, lahir premature, kurang gizi, 

penderita penyakit kronis, dan sebagainya. 

2) Anak dengan kelambatan perkembangan, yaitu 

individu-individu yang akibat dari kondisi fisik atau 

mentalnya dapat berpengaruh atau menghambat 

perkembangan kemampuan, prestasi, dan atau 

fungsinya pada saat anak masuk dalam setting 

pendidikan bersama-sama anak normal pada 

umumnya (inklusi). 

3) Anak-anak dengan kelainan pasti, yaitu individu-

individu secara nyata telah mengalami hambatan 

atau gangguan dalam perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya 

(normal). 

 
b. Tujuan dan Manfaat Intervensi Dini 

Secara umum tujuan intervensi dini adalah untuk 

membantu agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai kapasitasnya atau potensi anak itu 

sendiri, mendorong dan membantu orang tua dalam 

mengembangkan anaknya serta mengatasi masalah-

masalah psikologis sosial yang muncul dari kebutuhan 

khususnya. 

Layanan intervensi dini bukan hanya bermanfaat 

untuk AUDBK tapi juga memberikan manfaat yang sangat 

signifikan untuk orang tua dan keluarga dikarenakan 

orang tua AUDBK sering merasakan ketidak berdayaan, 
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kekecewaan yang tinggi, merasa bersalah melahirkan 

anak yang berkebutuhan khusus, keterasingan dengan 

lingkungan sosial yang seolah-olah mendiskriminasi, 

tekanan serta rasa frustasi. Tentunya kondisi ini dapat 

berdampak negatif pada keutuhan dan kedamaian 

dalam keluarga yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap pengurusan AUDBK itu sendiri. Anak menjadi 

tidak terurus dengan baik banyak terabaikan.  

Melalui intervensi dini orang tua dapat belajar untuk 

dapat berfikir positif terus belajar menambah 

pemahaman serta keterampilan diri untuk selalu 

semangat mendampingi tumbuh kembang AUDBK 

terutama dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan 

khusus AUDBK. Selain hal tersebut di atas intervensi juga 

berfungsi sebagai pencegahan karena jika tidak ada 

intervensi dini  pada awal kehidupan AUDBK 

dikhawatirkan dapat mengembangkan tingkah laku yang 

dapat menghambat  kemampuan belajar dan 

perkembangan  AUDBK berikutnya. 

 
c. Prinsip–prinsip Intervensi AUDBK 

Dalam melakukan Intervensi AUDBK, ada beberapa 

prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih 

sayang, hubungan bathin yang kuat antara anak 

dengan orang tua akan membuat kegiatan intervensi 

berjalan dengan penuh kegembiraan. 

2) Selalu memperhatikan tahap-tahap sesuai tingkat 

perkembangan anak dan hambatan-hambatan yang 

menyertai. 

3) Media yang digunakan sederhana, menarik dan 

tentunya harus aman untuk anak. 

4) Kegiatan dimulai dari mudah dan sederhana. 

5) Agar anak tidak merasa sedang diintervensi dan 

anak mau aktif terlibat secara langsung, buat 
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program intervensi melalui kegiatan bermain, 

bernyanyi, tentunya dengan berbagai variasi tidak 

memberi hukuman atau bentakan bila anak tidak 

mau melakukan. 

6) Hargai setiap keberhasilan dan usaha anak. 

7) Anak dapat diberi pujian, bila perlu diberi hadiah 

(reward) atas keberhasilannya. 

 

d. Aspek-aspek Intervensi 

a. Perkembangan fisik motoric 

Kemampuan anak untuk bergerak dan 

mengendalikan bagian tubuhnya adalah fungsi 

utama dari bidang ini. Perbaikan (refinement) dari 

perkembangan motorik bergantung pada 

kematangan otak, input sistem sensorik, meningkatnya 

ukuran dan jumlah urat otot, sistem saraf yang sehat 

dan kesempatan untuk berlatih. 

Allen & Marotz menegaskan tiga prinsip yang 

mengatur perkembangan motorik: 

a) Cephaloucaudal: perkembangan tulang dan otot 

yang dimulai dari kepala sampai jari kaki. Bagi 

bayi pertama-tama belajar untuk mengendalikan 

otot yang menunjang kepala dan leher, lalu 

tubuh, dan kemudian segala hal yang 

memungkinkannya menjangkau benda. Otot 

berjalan berkembang belakangan. 
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b) Proximodistal: perkembangan tulang dan otot 

yang dimulai dengan meningkatnya 

pengendalian otot yang paling dekat dengan 

bagian tengah tubuh, secara bertahap bergerak 

ke bagian luar menuju ke bagian yang jauh dari 

titik tengah menuju kebagian kaki dan tangan 

pengendalian dari kepala dan leher dicapai 

sebelum anak dapat mengambil sebuah benda 

dengan mengunakan ibu jari dan jari telunjuk 

(memungut dengan menjepit atau jari 

berhadapan dengan ibu jari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Perbaikan (refinement)-perkembangan otot dari 

yang umum menuju yang spesifik baik dalam 

kegiatan motorik kasar maupun motorik halus. 

Dalam perbaikan keterampilan  motorik kasar, 

contohnya, anak  berumur dua tahun dapat 

berusaha melempar sebuah bola namun hanya 

mencapai jarak pendek. Pada beberapa tahun 

kedepan anak yang sama dapat melemparkan 

bola ke suatu lubang dengan cepat dan akurat 

serta dapat menendang bola dengan jarak yang 

lebih jauh.  
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Sumber:parentingclub.co.id 

 

Anak yang tidak mengalami hambatan dalam 

perkembangan motoriknya tentunya akan melalui 

fase perkembangan motorik seperti merangkak, 

berjalan, melempar dan menangkap bola, 

berlari, memanjat, meluncur, berjongkok, naik 

turun tangga, mengayuh sepeda, meremas, 

menjumput, merobek, menggunting, 

menggenggam, mewarnai dan menggambar, dll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:panduacaracepathamil.wordpress.com 
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b. Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah bentuk aturan atau sistem 

lambang yang digunakan anak dalam berkomunikasi 

dan beradaptasi dengan lingkungannya yang 

dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran dan emosi. 

Pada anak perkembangan bahasa terbagi 

perkembangan bahasa reseptif dan bahasa 

ekspresif. Masa yang paling penting dalam 

perkembangan bahasa anak ialah sebelum usia 5 

tahun. Pada usia 1 sampai 3 tahun anak sampai 

pada fase babbling, laling sampai speech true, 

seperti baba, mama, menirukan suara celotehan atau 

kata-kata yang di kenalnya, dapat menjawab 

pertanyaan sederhana “apa”, menceritakan kejadian 

yang dialami dengan kalimat sederhana, dapat 

menyebut namanya sendiri, nama ayah, nama ibu. 

Selanjutnya usia 4 sampai 6 tahun anak sudah dapat 

menggunakan kata sambung, dapat menceritakan 

perbedaan suatu benda, dapat  berbicara lancar 

dengan menggunakan kalimat yang kompleks terdiri 

dari 5-6 kata dll. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: idtheasianparent.com 

 

c. Perkembangan kognitif 

Perkembangan kognitif merupakan perluasan 

dari kemampuan mental atau intelektual anak. Flavell 
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& Miller dalam Allen& Morotz (2010: 29) Kognisi 

meliputi pengenalan, pemrosesan dan pengaturan 

informasi serta penggunaan informasi dengan tepat. 

Perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang 

berlangsung antara anak dan pandangan 

perseptualnya terhadap sebuah benda atau 

kejadian di suatu lingkungan. Perkembangan kognitif 

juga dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif  

psikolog Swedia yaitu Jean Piaget beliau 

memformulasikan empat tahap dalam perkembangan 

kognitif sebagai berikut: 

a) Tahap  sensori motor usia 0-2 tahun 

Tahap ini perkembangan pancaindra sangat 

berpengaruh pada anak. Keinginan terbesarnya 

adalah keinginan untuk menyentuh, memegang. 

Perilaku refleks memungkinkan terjadinya 

perilaku sengaja. Contohnya: seorang anak 

melihat benda dan langsung menjangkaunya 

untuk mengetahui reaksi dari perbuatannya.   

b) Tahap praoperasional usia 2-7 tahun 

Tahap ini anak menjadi egosentris, anak belum 

bias melihat dari sudut pandang orang lain. Anak 

juga mulai berpikir secara simbolis mengenai 

sesuatu dalam lingkungannya saat itu. Contohnya: 

anak usia tiga tahun mengambil tongkat panjang 

dan menganggapnya tongkat sebagai 

pancingan. Contoh ini juga menunjukkan aspek 

kedua tahap praoperasional munculnya 

kemampuan bicara, yang merupakan bentuk lain 

penggunaan simbol.  Pada tahap ini 

penyampaian cerita akan lebih efektif bila 

mempergunakan alat peraga (konkret)  

c) Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun 

Pada tahap ini sifat egosentris anak sudah mulai 

berkurang anak dapat bermain dalam kelompok 
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dan dapat mengikuti aturan. Anak mulai mengerti 

hal-hal yang sistematis mengaraj pada hal-hal 

seperti konsep ruang dan matematika dasar. 

d) Tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas 

Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir baik 

secara konkret maupun abstrak, penggunaan alat 

peraga sudah tidak diperlukan lagi. Namun, 

menghadapi fase ini orang tua sebaiknya 

menyediakan waktu untuk dapat memahami 

permasalahan-permasalahan yang dialami anak 

dalam memasuki usia pubertas.  

 

d. Perkembangan sosial emosional 

Perkembangan ini adalah area terluas yang 

mencakup perasaan anak terhadap diri sendiri dan 

juga hubungan mereka dengan orang lai (orang-

orang disekeliling anak). Hal ini dapat kita lihat 

pada tingkah laku dan respon anak untuk bermain 

dan berkegiatan serta kedekatan mereka dengan 

anggota keluarga, pengasuh, guru dan juga teman-

temannya. Keluarga dan nilai-nilai budaya sangat 

berpengaruh dalam pembentukan perkembangan 

sosial anak dan ciri kepribadian dasar. Yang perlu 

diingat dalam perkembangan sosial emosional anak 

berkembangan dengan kecepatan yang berbeda, 

banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan 

individu seperti pengalaman dalam pengasuhan 

anak, latar belakang genetika, budaya serta status 

kesehatan. Orang tua harus paham bahwa tidak ada 

anak yang benar-benar mirip, baik dalam hal 

perkembangan sosial emosional atau perkembangan 

dalam bidang lain. 
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Sumber:rumahtumbuhdaycare.com 

 

e. Sistem pelayanan intervensi dini ada 3 alternatif 

pilihan :  

1) Pelayanan dirumah : dilaksanakan oleh orang 

tua/keluarga dengan demikian orang tua atau 

keluarga menjadi guru bagi anaknya sendiri. 

Pelayanan ini tentunya menuntut waktu, dedikasi dan 

motifasi orang tua, bagaimanapun anak-anak ini 

sebaiknya hidup bersama keluarganya sehingga 

langsung beradaptasi dengan kehidupan nyata 

ditengah-tengah keluarga–tetangga dan masyarakat 

sekitar. Kasih sayang konkret amat dibutuhkan, 

sehingga kelak mereka akan mampu hidup mandiri 

dan siap menghadapi dunia. Dalam penerapannya 

tetap memerlukan asesmen , merancang program, 

melaksanakan program dan melakukan evaluasi 

program intervensi. 

2) Pelayanan terintergrasi dengan TK, RA / TPA : pada 

AUDBK dalam mendapat layanan pendidikan tidak 

harus terpisah dari anak-anak pada umumnya. 

Layanan dapat diseting untuk tetap memungkinkan 

AUDBK dapat bermain dan belajar bersama anak 

lain, dan jika memang dianggap perlu dalam waktu-
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waktu tertentu mereka dapat dipisahkan untuk 

memperoleh pelayanan khusus dari tenaga ahli PLB 

secara intensif.  

3) Pelayanan di pusat identifikasi dan intervensi dini: 

bentuk pelayanan ini dapat terintegrasi dengan 

puskesmas atau klinik-klinik tumbuh 

kembang/kesehatan anak, klinik tumbuh kembang 

anak memiliki fungsi antara lain memberikan 

intervensi dini terhadap anak-anak yang mengalami 

hambatan perkembangan. Dalam kondisi yang ideal 

pusat identifikasi dan intervensi dini perlu memiliki 

suatu tim ahli dalam melakukan tugasnya. 

 

B. Analisis Kebermanfaat Permainan Tradisional Untuk 

Menstimulasi/ Mengintervensi AUDBK 

Saat ini  kesadaran masyarakat untuk melakukan intervensi 

dini dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini ditandai 

dengan semakin maraknya klinik-klinik yang melayani tumbuh 

kembang anak yang membuka layanan intervensi dini di 

berbagai penjuru kota, namun secara umum masih sangat 

memprihatinkan karena masih terbatas pada golongan ekonomi 

menengah ke atas karena biasanya biaya yang dikeluarkan 

cukup mahal terutama di kota-kota besar, sehingga masih 

tergolong eksklusif. Bagi anak-anak dengan orang tua yang 

memiliki keterbatasan ekonomi tentunya biaya tersebut sulit 

dijangkau. Untuk itu, masalah intervensi dini perlu terus 

digalakkan pemasyarakatannya, terutama untuk AUDBK. 

Mengingat kelompok anak ini sangat rawan, rentan, atau memiliki 

resiko tinggi terhadap munculnya hambatan atau gangguan 

dalam belajar atau perkembangan sebagai dampak dari 

kebutuhan khususnya. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya permainan 

tradisional memiliki begitu banyak manfaat bagi tumbuh 

kembang anak, alat yang  dipergunakan sederhana, dapat 

ditemukan dilingkungan serta tidak memerlukan biaya yang 
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mahal, maka dari itu permainan tradisional dapat menjadi 

alternatif untuk menjadi media stimulasi dan intervensi AUDBK. 

Dari 15 jenis ragam permainan tradisional Nusantara yang 

telah dipaparkan pada BAB sebelumnya ada beberapa dampak 

positif yang dapat ditimbulkan dari permainan tradisional 

tersebut terhadap perkembangan AUDBK.  

Pertama anak mendapat kegembiraan dan hiburan, dalam 

bermain permainan tradisional suasana gembira akan didapat 

oleh AUDBK. Kegembiraan atau emosi positif sangat bermanfaat 

bagi tumbuh kembang anak, kehidupan anak yang dipenuhi 

suasana gembira dan bahagia sangat bermanfaat untuk 

kesehatan fisik dan mental AUDBK sehingga dapat membantu 

memunculkan potensi-potensi anak yang masih dapat digali. 

Kedua, pada beberapa permainan tradisional tidak 

jarang anak harus melakukan gerakan berlari, melompat, 

meloncat, membidik, membungkuk dan lain-lain untuk anak 

dengan hambatan fisik motorik gerakan dapat disesuaikan 

dengan kemampuan anak. Gerakan-gerakan dalam permainan 

tradisional tersebut tentunya dapat menjadi media stimulasi dan 

intervensi perkembangan fisik anak, baik kemampuan motorik 

halus (fine motor) maupun motorik kasar (gross motor) AUDBK. 

Ketiga, bagi AUDBK yang memiliki hambatan intelektual 

seperti anak tunagrahita serta tunanetra, tunarungu, autis, 

cerebral palsy (pada kelompok tententu) yang kecerdasannya 

ada di bawah rata-rata  anak pada umumnya. 

Permainan tradisional dapat menjadi  media stimulasi dan 

intervensi perkembangan kecerdasan mereka tentunya sesuai 

dengan kemampuan AUDBK. Karena dalam bermain dan 

mengeksplorasi lingkungan sekitar, anak  secara tidak langsung 

dapat belajar tentang bentuk, warna, suara, huruf, angka dan 

lain-lain. 

Keempat, dalam permainan tradisional jumlah pemain 

biasanya lebih dari dua orang, dalam hal ini 15 jenis permainan 

tradisional di atas dapat menjadi media stimulasi dan intervensi 

AUDBK untuk belajar bersosialisasi dengan teman-teman 



108 

sepermainan, dari interaksi tersebut anak belajar rasa empati, 

toleransi, kejujuran, serta kesabaran. 

Kelima, seperti yang telah disampaikan hampir pada 

setiap permainan tradisional permainan dilakukan beberapa 

anak (beregu) ketika anak bermain beregu tentunya anak akan 

melakukan komunikasi. Dalam hal ini 15 permainan tradisional di 

atas dapat menjadi media stimulasi dan intervensi AUDBK untuk 

menambah kosakata/perbendaharaan kata AUDBK. 

Perkembangan bahasa anak juga akan terstimulasi pada saat 

permainan mempergunakan syair lagu seperti  pada permainan 

bacukcukbimbi, oray-orayan. 

Keenam, untuk anak-anak dengan rentang perhatian/fokus 

yang pendek,seperti anak tunagrahita, autis, ADHD permainan 

tradisional juga dapat menjadi media stimulasi dan intervensi 

AUDBK, seperti pada permainan congklak, kucing tikus, roda 

gelinding, sondah, balap karung.  

Ketujuh, dalam permainan kelom batok, engrang, roda 

gelinding, perepet jengkol, icing peungpeun danpat menjadi 

media stimulasi dan intervensi guna melatih keseimbangan 

AUDBK. 

 
C. Panduan Pelaksanaan Permainan Tradisional untuk 

Stimulasi/Intervervensi AUDBK 

Dalam memberikan stimulasi/intervensi AUDBK dengan 

mempergunakan permainan tradisional tentunya orang 

tua/keluarga, pendidik serta orang-orang yang terlibat perlu 

membuat panduan pelaksanaan permainan tradisional serta 

memahami kondisi anak seperti tingkat hambatan yang dimiliki 

anak dan juga kebutuhan dari AUDBK tersebut dengan 

melakukan hal-hal seperti di bawah ini : 

1) Mengidentifikasi dan asesmen kemampuan anak.   

Setiap individu adalah unik atas dasar ini keseluruhan 

program intervensi dini yang dikembangkan harus berpijak 

pada keunikan/kelainan dan tingkat kebutuhan AUDBK 

secara individual. Artinya anak dijadikan fokus yang harus 
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diperhatikan, tetapi bukan berarti harus diistimewakan. 

Namun disesuaikan dengan kondisinya bahwa secara 

potensial masing-masing anak memiliki kelebihan dan 

sekaligus kekurangan, hambatan, ketidakmampuan, 

keterbatasan, atau ketidak sanggupan tertentu sehingga 

tampil dalam keunikan karakteristik, permasalahan, dan 

kebutuhannya masing-masing. Melalui pertimbangan secara 

individual, pemilihan ragam permainan tradisional yang 

diberikan diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat 

positif dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya, 

sehingga benar-benar mampu menjamin keberhasilan 

pencapaian, tujuan intervensi yang telah ditetapkan. 

8) Berikan contoh & motivasi untuk mau mencoba permainan 

tersebut. 

Dalam memainkan permainan tradisional tentunya AUDBK 

memerlukan contoh cara bermain serta pemberian motivasi, 

agar anak mau terlibat dalam permainan secara sukarela 

dan menikmati permainan tersebut. 

9) Beri kesempatan untuk anak mencoba berbagai macam 

permainan. 

Orang tua, keluarga dan pendidik dapat memberi 

kesempatan kepada anak untuk mencoba dan  memilih 

sendiri permainan yang disukai, tetapi tetap dalam 

pengawasan. 

10) Beri kesempatan yang sama pada anak/atau siswa yang lain 

Agar program intervensi melalui permainan tradisional dapat 

berjalan lancar dan menyenangkan bagi anak sebaiknya 

permainan dapat melibatkan anak/siswa lain. 

11) Modifikasi pada alat. 

Modifikasi alat tentunya sangat diperlukan sesuai dengan 

kebutuhan AUDBK, misalnya untuk anak tunanetra alat yang 

digunakan sebaiknya yang dapat menimbulkan bunyi yang 

spesifik agar anak dapat mendeteksi  dari mana datangnya 

arah bunyi, sedangkan untuk permainan engrang tingginya 

dapat  disesuaikan dengan tinggi anak. 
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12) Modifikasi fasilitas. 

Modifikasi fasilitas juga diperlukan misalnya untuk anak yang 

memiliki kemampuan gerak  terbatas seperti  AUDBK 

tunadaksa dan juga tunanetra luas lapangan  bisa 

diperkecil/disesuaikan dengan kemampuan gerak dan 

orientasi mobilitas anak. 

13) Jumlah pemain/peserta. 

Jumlah pemain/peserta dalam permainan tradisional juga 

dapat disesuaikan misalnya permainan dapat dimainkan oleh 

anak yang memiliki kebutuhan yang sama agar kemampuan 

anak setara dan jumlah pemain tidak terlalu banyak untuk 

memberi kesempatan kepada anak beradaptasi. 

14) Modifikasi peraturan permainan. 

Kebanyak permainan tradisional tidak menerapkan aturan 

main yang ketat aturan dalam permainan biasanya hanya 

disepakati antar pemain itu sendiri , tentunya orang tua, 

pendidik atau pendamping anak dapat melakukan aturan 

permainan  dengan melihat tingkat kesulitan yang mungkin 

dialami oleh anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak serta 

tahapan usia perkembangan AUDBK. 

15) Keterlibatan orang tua 

Dalam melaksanakan program intervensi keterlibatan orang 

tua merupakan bagian terpenting, dimana orang tua yang 

paling memahami anak karena dalam kehidupan anak 

sebahagian besar waktu mereka dihabiskan bersama orang 

tua dan keluarga. Apalagi pada anak yang masih di bawah 

pengasuhan seperti anak usia dini, terutama peran seorang 

ibu sangatlah besar. Orang tualah yang mempunyai tugas 

utama dalam mendidik, juga dalam hal mengali potensi-

potensi anak seperti potensi psikomotor, kognitif, Bahasa, 

sosial emosional. Dalam melakukan intervensi dini AUDBK 

melalui permainan tradisional orang tua diharapkan harus 

sudah memahami kondisi anak, apa yang anak mampu 

lakukan, apa yang anak tidak mampu lakukan serta potensi 

apa yang masih dapat digali dari anak. Dengan kata lain 
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sesuai dengan kebutuhan khus anak dan permasalahannya. 

Sebagai contoh anak yang memiliki hambatan penglihatan 

(low vision/buta) dan anak yang memiliki hambatan 

pendengaran (tuli) akan mudah belajar tentang orientasi 

mobilitas dan bahasa jika dalam aktivitas yang dekat 

dengan orang tua dan pengasuh. Merupakan tugas orang tua 

untuk memberikan pengenalan lingkungan serta kekayaan 

interaksi bahasa lisan pada anak karena orang tua berada 

di samping anak dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi 

keberhasilan anak tergantung peran serta orang tua agar 

aktif dalam menangani anak. Sunardi dan Sunaryo (2007:48) 

kembali menyatakan bahwa orang tua adalah lingkungan 

terdekat dengan anak, paling mengetahui kebutuhan 

khususnya, paling berpengaruh, dan paling bertanggung 

jawab terhadap tumbuh kembang anaknya, sedangkan guru 

dan tenaga ahli berfungsi lebih sebagai konsultan atau salah 

satu “social support” bagi keberhasilan AUDBK. 

Bronfrenbrenner dalam Sunardi dan Sunaryo (2007:18) 

menambahkan bahwa keluarga merupakan altar pertama 

bagi AUDBK. Kalau AUDBK mendapatkan start yang baik 

dalam keluarga, maka akan dapat dengan mudah masuk 

dalam kehidupan berikutnya yang lebih luas. Keluarga 

adalah “critical system” tempat anak belajar bagaimana 

memuaskan kehidupanya dan bagaimana menghadapi dunia. 

Setiap anak mulai belajar melalui lingkungan terdekatnya, 

terutama melalui kontak dengan ibunya. Selanjutnya melalui 

kontak dengan ayahnya serta anggota keluarga lainya, dan 

baru kemudian secara bertahap belajar melalui lingkungan 

yang lebih luas. Jika keluarga sebagai start awal sebagai 

tempat pertama belajar AUDBK sudah tidak mendukung, 

dikhawatirkan pada tahap berikutnya yang lebih luas anak 

akan mengalami hambatan. Dan hal tersebut dapat 

berdampak pada terhambatnya perkembangan AUDBK baik 

potensi maupun psikologis anak. Hal ini ditegaskan oleh 

Sunardi dan Sunaryo (2007:22) yang menyatakan bahwa 
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Orang tua yang kurang menjalankan fungsi, peran dan 

tanggung jawabnya sebagai peletak dasar bagi 

perkembangan optimal anak, yang juga sering berdampak 

pada krisis psikologis dan sosial yang berlarut-larut yang 

pada akhirnya bermuara pada terhambatnya respon positif 

dan konstruksi terhadap kekurangan yang dialami AUDBK. 
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