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BAB II 

TINJAUAN DAN KERANGKA TEORITIK 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Sejauh yang dapat dipantau oleh peneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam membentuk karakter anak yang terkandung dalam permainan 

tradisional, banyak permainan tradisional yang disukai dikalangan anak muda 

khususnya anak-anak. Hampir setiap permainan mempunyai nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan 

terhadap buku-buku sampai karya ilmiah. Peneliti menemukan beberapa hal 

yang penting untuk diperhatikan.   

Penelitian yang relevan yang telah diteliti terlebih dahulu oleh 

Arfandrani tentang “ Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kegiatan 

Ekstrakulikuler Tapak Suci di Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta”, skripsi, pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2014. Skripsi ini 

mengkaji tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler Tapak Suci di 

Mu‟allimin dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terdapat di 

dalamnya. Dalam skripsi ini disimpulkan tentang nilai-nilai Pendidikan 

Agama Islam yang terdapat pada kegiatan ekstrakulikuler Tapak Suci yaitu 

nilai kedisiplinan, nilai kesantunan, nilai percaya diri, nilai tanggung jawab, 

dan nilai tawadhu, selain itu faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakulikuler 
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Tapak Suci adalah Fasilitas yang memadai, semangat pelatihan dan dukungan 

dari para guru Madrasah Mu‟allimin. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah kurang pelatihan, system pelatihan yang datang tak menentu, adanya 

siswa yang kurang semangat, dan faktor cuaca yang buruk. Metode penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. 

Penelitian lain yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

skripsi yang berjudul “Membangun Pemahaman Karakter Kejujuran Melalui 

Permainan Tradisional Jawa Pada Anak Usia Dini di Kota Pati”, yang disusun 

oleh Lusiana, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, 

Universitas Negri Semarang, tahun 2012. Skripsi ini mengkaji tentang 

membangun pemahaman karakter kejujuran melalui permainan tradisional 

jawa. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa permainan tradisional efektif 

digunakan untuk membangun pemahaman karakter pada anak usia dini. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah eksperimen pretest-postest control 

group design. Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, yaitu lembaga 

dari satu yayasan, berusia 5-6 tahun. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik simple random sampling, terambil dua sampel TK Pertiwi 03 Pati 

sebagai kelompok eksperimen dengan siswa jumlah 17 anak dan TK Pertiwi 

01 Pati sebagai kelompok kontrol dengan jumlah siswa 17 anak. 

Penelitian lain yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam           Al-Qur‟an 
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Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 31-33”, yang disusun oleh Qiftiyah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 

2014. Skripsi ini mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 

dalam QS.al-Baqarah ayat 31-33 adalah: a) aspek keilmuan( transper 

ilmu/mengajarkan ilmu, profesionalisme, pemberian ilmu sesuai kondisi 

penerima ilmu, pengguna metode yang tepat dan tes), b) akhlak( rendah diri, 

mengakui kesalahan, dan taubat), c) akidah( Allah Maha Mengetahui, Maha 

Suci dan Maha Bijaksana). Penelitian ini merupakan penelitian 

pustaka(library research) metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Untuk mengelola data, penelitian menggunakan metode deskriptif 

analisis. Sumber data yang diambil terdiri dari dua sumber yaitu primer( tafsir 

al-Maraghi dan al-Misbah) dan skunder(kitab-kitab tafsir selain sumber 

primer, referensi yang diambil dari beberapa sumber tertulis buku-buku yang 

relevan dengan penelitian.  

Penelitian lain yang relevan yaitu yang dilakukan Darti, dengan judul 

“ Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Permainan Tradisional Anak  di 

Lingkunagn RT 002/04 Kelurahan Ciputat”, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014. 

Skripsi ini mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan akhlak pada permainan 

tradisional anak. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa disetiap permainan 

tradisional memiliki banyak manfaat dan nilai akhlak yang terbentuk. 

Permainan tradisional yang dipraktekan di RT 002/04 Kelurahan Ciputat 
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antara lain: Bentengan, Petak Umpet, Congklak, Gasing, Taplak, Layang-

layang, Hadang, Ular naga, Sumpitan, Cublak-Cublak Suweng, Kasti, Lompat 

tali/karet, Suit jalan, Bekel, Panjat Pinang. Nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap diri sendiri  ( personal) yaitu: jujur, sabar, teliti, dapat bekerja sama 

dengan teman, sportif, bertanggung jawab, cermat, rendah hati, dan saling 

menyayangi teman. Akhlak sosial( akhlak terhadap keluarga seperti: berkata 

sopan, menghormati orang tua, menghargai waktu, dan akhlak terhadap 

masyarakat seperti tolong menolong, dan bekerja sama. Sedangkan peran 

orang tua dan masyarakat dalam membudayakan permainan tradisional di 

lingkunagn RT 002/04 adalah dengan memberikan fasilitas dan waktu 

bermain yang cukup kepada anak. Dalam sekripsi ini menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagi prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. Sedangkan metode yang digunakan yaitu observasi(pengamatan 

langsung) kepada obyek penelitian yaitu anak-anak yang sedang melakukan 

permainan tradisional, wawancara, dan dokumentsi.  

Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Mei 

Lestari “ Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Telaah 

Terhadap Majalah Ummi”, skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2014. Skripsi ini mengkaji 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter pada anak usia dini terutama dalam 

majalah Ummi. Dalam skripsi ini disimpulkan tentang nilai-nilai pendidikan 
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karakter  pada anak usia dini  dalam majalah Ummi yaitu: nilai kedisiplinan, 

nilai kerjasama, nilai religius, nilai motivasi, nilai tanggung jawab, nilai 

komunikatif, nilai kejujuran, nilai gemar membaca, nilai realitas, dan nilai 

cinta damai serta masih banyak nilai-nilai yang terkandung dalam majalah 

Ummi. Metode  penelitian ini kualitatif dan penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka(library research) yaitu meneliti dan menyelidiki dokumen-

dokumen atau literatur-literatur yang kaitannya dengan tema pembahasan 

yakni telaah majalah Ummi tentang nilai-nilai pendidikan karakter anak usia 

dini. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah metode dokumentasi dan metode analisis isi. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penelitian yang peneliti 

lakukan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan 

karakter, namun penelitian ini terfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam membentuk karakter anak yang terkandung dalam permainan 

tradisional. Dari kelima  penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitaian 

yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam permainan tradisional 

dalam membentuk karakter anak dalam permainan tradisional bukan 

merupakan penelitian yang baru. Hanya saja, terdapat beberapa hal yang 

membedakan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut 

dengan penelitian ini. 
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B. Kerangka Teoritik 

1. Permainan Tradisional  

a. Pengertian Permainan Tradisional  

Istilah permainan dari kata dasar “main” yang mendapat 

imbuhan “per-an”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main 

adalah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati( dengan 

menggunakan alat atau tidak). Selain itu kekuatan yang terdapat  

dalam mainan yaitu: 

1)  Mengembangkan Keterampilan Dasar 

a) Fisik 

b) Motorik  

c) Visual 

d) Visualisasi dan memori 

2) Menumbuhkan Kreativitas dan Berbagi 

Mengembangkan kreativitas dengan teman bermain, 

manfaatnya lebih besar. Anak belajar berbagi tanggung jawab dan 

mengambil keputusan secara bersama-sama. Selain itu, bermain 

bersama berarti ia belajar berbagi pengetahuan dengan teman, serta 

mempelajari istilah-istilah baru. Tidak kalah penting, anak belajar 

menyesuaikan diri dengan orang lain, serta lebih responsive terhadap 

kebutuhan teman (Shakuntala Dewi, 2011:109). 
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Istilah tradisional dari kata tradisi. Menurut buku kamus 

tersebut, arti tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dan 

masih dijalankan di masyarakat; atau penilaian/ anggapan bahwa cara-

cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik. Adat adalah 

aturan berupa perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala. Kebiasaan adalah sesuatu yang bisa 

dilakukan. Namun adat berarti pula wujud gagasan kebudayaan yang 

terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukuman dan aturan-aturan yang 

satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedang tradisional 

mempunyai arti sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu 

berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun 

menurun. Namun tradisional mempunyai arti pula menurut tradisi. 

Maka permainan tradisional mempunyai makna sesuatu (permainan) 

yang dilakukan dengan berpegang teguh pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun-menurun dan dapat memberikan rasa 

puas atau senang bagi si pelaku (Direktorat Permuseuman, 1998: 1). 

Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan  

bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. 

Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama- sama. Banyak 

permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara beramai-ramai 

dengan teman-teman mereka di halaman atau  di teras rumah. Mereka 
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berkelompok, berlarian, atau duduk melingkar memainkan salah satu 

permainan dan tercipta keakraban. 

Permainan tradisional merupakan permainan yang telah 

dimainkan oleh anak-anak pada suatu daerah secara tradisi. Maksud 

secara tradisi disini, ialah permainan itu telah diwariskan dari yang 

satu ke generasi berikutnya. Jadi permainan tersebut telah dimainkan 

oleh anak-anak dari suatu zaman ke zaman berikutnya (Sukinta, 1992: 

91) 

Bishop&Curtis(2005)mendefinisikan permainan tradisional 

sebagai permainan yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dengan permainan tersebut mengandung nilai “baik”, 

“positif”, “bernilai”, dan “dinginkan”. Ada konsensus hopscothch 

(konclong), permainan klereng, lompat tali, permainan karet, dingklik 

oglak-aglik,dan sebagainya. Mainan  dalam  bahasa  Indonesia  

memiliki arti: alat yang digunakan untuk bermain. Rost 

mengungkapkan bahwa permainan dapat memajukan aspek-aspek 

perkembangan motorik, kreativitas, kecakapan sosial, kognitif, dan 

perkembangan motivasional dan emosional. Jadi permainan tradisional 

adalah segala perbuatan baik mempergunakan alat atau tidak, yang 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagi sarana 

hiburan atau untuk menyenangkan hati. 

 



9 
 

 

b. Jenis Permainan  

Pada dasarnya, semua jenis permainan mempunyai tujuan yang 

sama yaitu bermain dengan menyenangkan. Pada dasarnya yang 

membedakan adalah pengaruh atau efek dari jenis permainan 

tersebut.(1) Permainan Olahraga(sport). Bagi orang dewasa, olahraga 

bukan lagi menjadi sebuah permainan tetapi sesuatu yang serius dan 

kompetitif. Namun bagi anak, olahraga bisa menjadi satu permainan 

yang  menyenangkan yang mengandung kesenangan, hiburan, dan 

bermain, tetapi tidak juga terlepas dari unsur partisipan dan keinginan 

untuk unggul. Dalam permainan olahraga anak mengembangkan 

kemampuan kinestetik dan pengembangan motivasi untuk 

menunjukkan keunggulan dirinya (penekanan bukan pada persaingan 

tapi pada kemampuan) memberi kekuatan pada dirinya sendiri serta 

belajar mengembangkan diri setiap waktu.(2)Permainan 

Perkelahian(body contact).Jenis permainan ini termasuk permainan 

modern, tapi banyak orang tua mampu guru memandangnya skeptic 

dan cemas, ini beralasan dari efek yang mungkin serius.  

Permainan ini merupakan jenis permainan modifikasi yang 

menuntut keseriusan anak untuk memenuhi kebutuhan akan 

kekuasaan. Hal tersebut sehat dan positif  bagi anak, berguna untuk 

menguji keunggulan dan kekuatan di lingkungan sekitar. Jenis 
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permainan ini adalah untuk menguji kemampuan dan pemikiran anak 

dalam dunia nyata dengan segala akibatnya. 

Berdasarkan sifatnya permainan terdiri dari permainan aktif 

dan permainan pasif. Permainan aktif dan pasif ini hendaknya 

dilakukan dengan seimbang. 

1) Permainan aktif  

Permainan aktif adalah suatu kegiatan yang memberikan 

kesenangan dan kepuasan pada anak melalui aktivitas yang 

mereka lakukan sendiri. Kesenangan timbul dari apa yang 

dilakukan individu, apakah dalam bentuk berlari atau membuat 

suatu dengan lilin atau cat. Anak-anak kurang melakukan 

kegiatan bermain secara aktif ketika mendekati remaja dan 

mempunyai tanggung jawab lebih beda dari rumah dan sekolah 

serta kurang bertenaga karena pertumbuhan dan pertumbuhan 

tubuh. 

2) Permainan Pasif 

Permainan pasif atau hiburan kesenangan diperoleh dari 

kegiatan orang lain. Permainan menghabiskan sedikit energi. 

Anak yang menikmati temannya bermain, memandang orang atau 

hewan di televisi, menonton adegan lucu atau membaca buku 

adalah bermain tanpa mengeluarkan tenaga, tetapi kesenangannya 
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hampir seimbang dengan anak yang menghabiskan sejumlah 

besar tenaganya di tempatkan olahraga atau tempat bermain. 

c. Macam-Macam Permainan Tradisional Jawa 

Menurut,  Dharmamulya ( 2005: 38) permainan dengan pola 

bermain bernyanyi dan dialog adalah pada waktu permainan itu dimainkan 

diawali atau diselingi dengan nyanyian, dialog, atau keduanya; nyanyian 

dan dialog menjadi inti dalam permainan tersebut. Berikut ini jenis-jenis 

permainan yang termasuk dalam kategori pola bermaian dengan bernyangi 

dan dialog. 

Table 1. 

Jenis permainan dengan pola bermain, bernyanyi dan dialog 

No Jenis 

Permainan 

Pelaku Permainan Permainan Akhir 

Permainan 

1 Ancak-ancak 

alis 

Perempuan/laki-laki Bernyanyi Kalah-menang 

2 Bethet thing-

thong 

Perempuan/laki-laki Bernyanyi Kalah-mengang 

3 Bibittumbas 

timun 

Perempuan Bernyanyi Dadi-mengang 

4 Cacah bencah Perempuan Bernyanyi Tidak ada 

5 Cublak-cublak Perempuan Bernyanyi Dadi-mentas 

6 suweng Perempuan/laki-laki Bernyanyi Dadi mentas 

7 Genukan laki-laki/perempuan Bernyanyi

, menari 

Kalah-menang 

8 Gowoan Perempuan/laki-laki Bernyanyi Dadi-mentas 

9 Jamuran Laki-laki/perempuan Bernyanyi Dadi -mentas 

10 Koko-koko Laki saja atau 

perempuan 

Bernyanyi Dadi mentas 

11 Lepetan perempuan Bernyanyi  

12 Nini thowong Perempuan Bernyanyi  
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13 Dhingklik 

oglak-aglik 

Laki-laki/perempuan Bernyanyi  

14 Dhoktrin Laki-laki/perempuan Bernyanyi Kalah-menang 

15 Epek-epek Laki-laki/perempuan  Kalah-menang 

16 Gajah talena Laki-laki  Dadi-mentas 

17 Gatheng Perempuan/laki-laki  Kalah-menang 

18 Kubuk Perempuan  Kalah-menang 

19 Kubuk manuk Laki-laki/perempun  Kalah-menang 

20 Kucing-

kucingan 

Laki saja atau 

perempun 

 Dadi-mentas 

21 Layangan Laki-laki  Kalah-menang 

22 Sliring 

gending 

Laki-laki  Dadi-mentas 

23 soyang Laki-laki/perempuan   

 

Menurut Dharmamulya (2005:123) Bermaian dan olah Pikir 

merupakan jenis permainan yang lebih banyak membutuhkan konsentrasi 

berfikir, ketangkasan, kecerdikan dan strategi. Jenis-jenis permainan yang 

bersifat kompetitif yaitu: 

Table 2. 

Bermain dan Olah Pikir 

Jenis Penelitian Pemain Pola 

Permainan 

Akhir Permainan 

Bas-basab 

seputar 

Laki-laki Berfikir Kalah-menang 

Dhakon Perempuan Berfikir Kalah-menang 

Macanan Laki-laki Berfikir Kalah-menang 

Mul-mulan Laki-laki Berfikir  Kalah-menang 

 

Dharmamulya ( 2005: 139) Bermain dan adu ketangkasan merupakan 

jenis permainan yang banyak membutuhkan kekuatan fisik. Adapun jenis-

jenis permainanya yaitu: 
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Table 3. 

Bermain dan Adu Ketangkasan 

Jenis 

Permainan 

Pemain Pola Permainan Akhir 

Permainan 

Anjir Laki-laki Ketangkasan melempar 

air 

Taruh rumput 

Angklek Perempuan/laki Ketangkasan kaki dan 

tangan 

Tidak ada 

Bengkat Laki-laki Ketangkasan tangan Kalah-menang 

Benthik Laki/perempuan Ketangkasan tangan 

dan kaki 

Kalah-menang 

Dekepan Perempuan /laki Keterampilan tangan 

dan  

Kalah-menang 

Dhing- Laki-laki pengalihatan Kalah-menang 

dhingan Perempuan/laki Ketangkasan berenang Kalah-menang 

Dhukter Laki/perempuan Ketangkasan tangan Kalah-menang 

Dhul-dhulan Laki-laki Ketangkasan berlari Kalah-menang 

Embek-

embekan 

Laki/perempuan Kekuatan dan 

ketahanan fisik 

Kalah-menang 

Jeng-jengan Laki-laki Ketangkasan berlari Kalah-menang 

Jirak Laki-laki Ketangkasan tangan Kalah-menang 

Layung Laki- laki Ketangkasan tangan Kalah-menang 

Pathon Laki-laki Ketangkasan tangan Mentas-dadi 

Patil lele 

 

Laki/perempuan Ketangkasan tangan 

dan kaki 

 

 

 

Depdikbud (1981/1982) dalam Dharmamulya (2005:201) 

mengungkapkan bahwa Jenis Permainan di Daerah Istimewa Yogyakarta  

Table 4. 

Jenis Permainan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta 

No  Kec. Depok 

(Kab. Sleman) 

Kec. Imogiri 

(kab. Bantul) 

Kec. Galur 

( Kab. Kl.Progo) 

Kec. Ponjong 

(Kab. Gn. Kidul) 

1 

2 

(Jethungan) 

Angklek  

Jethungan 

Angklek  

Jethungan 

Angklek  

Jethungan 

Angklek  
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

Soyang 

Benthik 

Kauman/Genuk

an 

Bas-basan 

Dhelikan 

Layang-layang 

Raton 

Jamuran 

Cublak-2 

Suweng 

Kucing-2an 

Epek-Epek 

Gobang Sodor 

Kubuk 

Kubuk Manuk 

 

Soyang 

…………… 

Genukan 

Bas-basan 

……………… 

Layang-layang 

Raton 

……………….. 

……………… 

……………… 

………………

… 

…………… 

S. jethet 

………………

….. 

Soyang 

Benthik 

Kauman/Genukan 

………………. 

Dhul-dhulan 

…………………

…. 

(jeg-jengan) 

Jamuran 

Cublak-2 Suweng 

Kucing-2an 

Epek-Epek 

Gobang Sodor 

Kubuk 

Kubuk  

………….. 

Benthik 

…………… 

………….. 

…………….. 

……………. 

Jeg- jegan 

………….. 

…………. 

………….. 

……………. 

……………… 

Jethet 

…………… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ambah-2 lemah 

Ancak-2 Alis 

Apolo 

Bukak 

Pati Lele 

Dhoktri 

Egrang 

Engkol 

Entheng 

Gajah Taleno 

Ganefon 

Layung 

Sepakbola Klr 

Tiga jadi 

Tim-2an/yeye 

Udan Barat 

Ular Naga 

 

Adhem-Panas 

Dhakon 

Dhaun-2an 

Toko/Gulogant

hi 

Kuwukan 

Macanan 

Slek-bu 

Sumbar 

…………… 

……………….. 

………………

… 

…………….. 

……………….. 

……………… 

………….. 

Bethet th.thong 

Cacah Bencah 

Dingklik Ogh.Agl 

Koko-2/Cucu 

Banyu 

Kubuk Serok 

Sulung/Dhit-cul 

Sliring 

…………….. 

……………….. 

…………………

………… 

…………………

………… 

…………………

………….. 

………….. 

Dhing-2an 

Dhuk Ther 

Embek-2an 

Gatheng Batu 

Gobang Gerit 

Jirak 

Gedhing Platuk 

Sur/Obrong Batu 

…………….. 

………………

… 

…………….. 

…………….. 

………………

….. 

…………… 

………… 
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Yunus(1980/1981) dalam Dharmamulya (2005:202) mengungkapkan 

bahwa Jenis Permainan Anak yang Populer di D.I. Yogyakarta 

Table 5. 

Jenis Permainan Anak yang Populer D.I.Yogyakarta. 

No  Kec. Kraton 

(Kd.Yogya) 

Kec.Depok 

(Kb.Sleman) 

Kec.Dlingo 

(Kb.Bantul) 

Kec.Girimulyo 

(Kb. Kl.Progo) 

Kec.Wonosari 

(Kb.Gn.Kidul) 

1 

2 

3 

 

Dhakon 

Ganefo 

Gobang 

Sodor 

Dhakon 

Ganefon 

Gobang 

sodor 

Dhakon 

Ganefon 

Gobang 

sodor 

Dhakon 

Ganefon 

Gobang sodor 

Dhakon 

Ganefon 

Gobang sodor 

1 

2 

3 

4 

Benthik 

Jethungan 

Gamparan 

Macanan  

 

Benthik 

Jethungan 

Gamparan 

Macanan  

 

Benthik 

Jethungan 

Gamparan 

Macanan  

 

Benthik 

Jethungan 

……….. 

…………. 

……….. 

……………. 

Gamparan 

Macanan  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Apolo  

Mul-2an 

Koko-2 

Tim-2an/ye-

2 

Nini thw 

Sumbar Suru 

Cublak-2 Sw 

Nekeran 

Pathungan 

……………

…… 

……………

…… 

……………

…… 

……………

….. 

………… 

Apolo  

Mul-2an 

Koko-2 

Tim-2an/ye-

2 

Nini thw 

Sumbar Suru 

Cublak-2 Sw 

……………

…… 

……………

…… 

Jamuran 

Soyang 

Kubuk 

Gatheng 

……………. 

……………

…… 

Apolo  

Mul-2an 

Ula Bny 

……………

. 

……………

.. 

……………

…….. 

Cublak-2 

Sw 

Nekeran 

Pathungan 

Jamuran 

Soyang 

……………

… 

Gatheng 

Kauman/Ge

nukan 

Lepetan  

…………….. 

…………….. 

Koko-2 

…………….. 

…………… 

Sumbar Suru 

…………… 

……………… 

Pathungan 

Jamuran 

…………… 

Kubuk 

Gatheng 

Genukan 

Lepetan 

…………….. 

……………. 

………………

. 

Ye-2 

Nini thw 

………….. 

………...... 

Nekeran 

……………. 

…………… 

Soyang 

Kubuk 

………….. 

Genukan 

Lepetan 
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Yunus (1980-1981) dalam Dharmamulya ( 2005: 203) juga 

mengungkapkan bahwa Jenis Permainan Anak Yang Dikenal di D.I 

Yogyakarta 

Table 6. 

Jenis Permainan Anak yang Dikenal di D.I Yogyakarta. 

No  Kec. Kraton 

(Kd. Yogya) 

Kec. Depok 

(Kb. 

Sleman) 

Kec. Dlingo 

(Kb. Bantul) 

Kec. Girimulyo 

(Kb. Kl.Progo) 

Kec. Wonosari 

(Kb.Gn.Kidul) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ambah-2an 

Bekelan  

Boy-2an 

Pei/kartu 

Angklek 

Bas-2an 

Layangan 

Sar-Sur Kln 

Sepak Skng 

PPO 

………… 

………….. 

………….. 

…………… 

…………. 

…………. 

…………. 

…………… 

Ambah-2an 

Bekelan  

Boy-2an 

Pei/kartu 

………… 

………….. 

…………… 

………….. 

…………… 

……………

…. 

Sobyung  

………….. 

………….. 

……………

… 

……………

. 

……………

. 

………….. 

………….. 

………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………….. 

………….. 

………… 

……………. 

…………….. 

Dham-2an 

Ancak-2 Alis 

Kucing-2an 

Wulungan 

Jirak Wok 

……….. 

…………. 

………….. 

……………….. 

Angklek 

Bas-2an 

Layangan 

……………. 

…………. 

PPO 

……………… 

Dham-2an 

……….. 

…………. 

…………….. 

…………….. 

Egrang 

Bengkat  

………… 

……………. 

…………… 

……………. 

……………… 

……………… 

………… 

Sar-Sur Kln 

Sepak Skng 

………….. 

Sobyung  

…………… 

Ancak-2 Alis 

Kucing-2an 

Wulungan 

Jirak 

Egrang 

Bengkat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Crak-Crik 

Jogan 

Lurah-2an 

Mbok-2an 

Obrong 

Paseran 

Tiga jadi 

Cutikan  

Entheng 

Jeg-2an 

Nyepuluhan 

Sekolah 

Udan barat 

Ular Naga 

Antimo 

Bundhon 

Dhenok-2an 

Jing-jong 

Batu Kitir-2an 

Mencari Batu 

Setriman 

Adidas  

Binten 

Dekepan 

Jago-2 pith 

Jaranan 

Jling 

Kartu Patbelas 

Anjlig 

Blarak-2 Semp 

Dhempo-2 

Dho-2 ketumb 

Ganjilan 

Gulaganthi 

Kilakan 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Irung Petr 

………… 

…………. 

…………… 

………. 

……… 

…………… 

………. 

………… 

……….. 

……………. 

………… 

…………… 

………… 

………… 

…………….

. 

Yoyo 

Tombaran 

Usreke 

Wayangan 

Wedhus 

pruci. 

…………… 

………… 

……………

……….. 

……………

………….. 

……………

………… 

……………

…………. 

Sudhang Roby 

Karung 

Lowok 

Obar-Abir 

Olot-2 Owe 

Oncit 

Pucung-2 IIang 

Umpetan 

Sulung 

Tawonan 

Tebu-2 Sauyun 

Tomprang 

Ula-2 Dawa 

Uncal 

Uyek-2 Ranti 

Wedho-2an 

Lintang-alihan 

Luru-2 

Man Doblang 

Nini katisen 

Pathon 

Sembotho 

Sada Sondah 

Mandah 

Leletik 

mundhu 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini merupakan beberapa  deskripsi 

Permainan, adapun  di antaranya yaitu: 

1) Dingklik Oglak Aglik 

Permainan yang dilakukan oleh tiga, empat dan lima 

orang. Permaian ini membuat sebuah bangku (dingklik) yang 

dirangkai dari kaki-kaki orang yang melakukan permainan ini. 

Kelompok yang jatuh terlebih dahulu dinyatakan kalah. Bagi 

yang kalah biasanya akan mendapatkan hukuman. 

2) Bethet Thing-Thong 
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Permainan bethet thing-thong ini, disebut demikian 

karena dalam permainan ini terdapat iringan lagu dengan 

awalan kalimat Bethet Thing-thong.permainan ini dilakukan 

oleh anak-anak dari segala macam lapisan masyarakat. Adapun 

syair lagu Bethet Thing-thong sebagai berikut: 

Bethet thing-thong legendhut gong 

Gonge ilang 

Comcao gula kacang 

Wung-kedawung ilang 

Jalanya permainan ini diawali dengan dibentuknya sebuah 

lingkaran para pemaian. Setelah para pemaian membentuk 

lingkaran, kemudian tangan kiri mereka diangkat ke atas 

setinggi pinggang dengan telapak tangan tengkurep, sedangkan 

jari-ajari dalam keadaan terbuka. Setelah semua jari tangan kiri 

para pemain terbuka. Setelah semua jari tangan kiri pemain 

dibuka, maka si Embok berkewajiban untuk memimpin jalanya 

permainan. Embok tersebut ikut berdiri dalam lingkaran dan 

segera melakukan tugasnya. Ia menjamah jari para pemain satu 

per-satu menuruti setiap suku kata syair lagu dengan memutar 

ke kanan sambil menyanyikan lagu Bethet Thing-thong. 
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3) Dempo Ewa Ewo 

Permainan yang dilakukan oleh banyak orang dengan 

cara membuat lingkaran. Kemudian memindahkan gulungan 

kertas dari satu orang ke orang yang lainnya. Akan berhenti 

pada saat lagu selesai dinyanyikan dan orang yang memegang 

bola paling akhir dinyatakan kalah. 

4) Sluku-Sluku Bathok 

Permainan yang dilakukan beramai-ramai. Dilakukan 

dengan duduk selonjor membuat lingkaran dan menyanyikan 

sebuah lagu. 

5) Ancak-Ancak Alis 

Permainan ini mirip dengan permainan ular naga. 

Hanya saja lagu dinyanyikan dengan menggunakan bahasa 

Jawa. 

6) Jamuran 

Permainan yang dilakukan dengan 10 orang atau lebih. 

Seorang anak yang jadi berada di tengah dikelilingi teman-

teman lainnya yang berputar membentuk lingkaran mirip 

jamur. Mereka menyanyikan lagu jamuran. 

7) Delikan 

 Permainan ini dimainkan oleh banyak anak. Uniknya  

permainan ini  paling banyak  gemari anak-ank, karena 
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keseruannya. Satu orang pemain yang kalah akan menutup 

matanya pada salah satu tempat yang dianggap sebagai 

benteng, sementara yang lain mencari tempat untuk 

bersembunyi. Setelah menghitung sampai jumlah tertentu, 

maka mulailah pemain yang menutup mata tersebut mencari 

tiap orang yang bersembunyi. Bila telah menemukan orang 

yang bersembunyi, pencari ini harus cepat-cepat berlari ke 

benteng sambil menyebut nama orang yang ketahuan 

persembunyiannya. Begitu juga dengan anak yang ketahuan, 

karena bila berhasil lebih dulu menyentuh benteng, maka pada 

tahap selanjutnya dia tidak akan jaga. Anak lain yang 

bersembunyi dapat pula menyentuh benteng agar tidak jaga 

pada tahap selanjutnya, asalkan tidak ketahuan dengan pencari. 

8) Cublak-Cublak Suweng 

Permainan cublak-cublak suweng biasanya dilakukan 

antara 5-7 orang. Salah satu anak akan “jadi” dan dia akan duduk 

sujud. Sedangkan anak-anak lainya akan bernyanyi sembari 

menjalankan “uwer” dari telapak tangan satu ke telapak tangan 

satunya, yang terbuka di atas punggung anak yang “jadi”. 

9) Ingkling  

Permainan yang dilakukan dengan cara melompat-

lompat menggunakan sebelah kaki dan berhenti dengan 
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tumpuan kedua kaki pada kotak-kotak tertentu. Permainan 

ingkling biasanya dilakukan oleh anak perempuan. 

10) Boi-Boinan 

Permainan yang dimainkan dengan cara menumpuk 

kreweng( pecahan genteng) dan tumpukan ini dijaga oleh satu 

orang. Selanjutnya peserta akan berusaha menjatuhkan 

kreweng menggunakan bola kecil. Jika mengenai sasaran maka 

peserta akan berusaha menata kembali tumpukan kreweng 

tersebut serta menghindari lemparan bola dari orang yang jadi 

lawan main. 

11) Bentik 

 Gatrik atau dengan nama lain yaitu tak kadal, patil lele 

atau juga di kenal dengan nama benthik di daerah sekitar 

Yogyakarta, Jawa Tengah. Pada masanya pernah menjadi 

permainan yang populer di Indonesia.  Merupakan permainan 

kelompok, terdiri dari dua kelompok. Permainan ini 

menggunakan alat dari dua potongan bambu yang satu 

menyerupai tongkat berukuran kira kira 30 cm dan lainnya 

berukuran lebih kecil.  

Pertama potongan bambu yang kecil ditaruh diantara 

dua batu atau di atas lubang (luwokan) harus dipersiapkan di 

atas tanah lalu dipukul oleh tongkat bambu, diteruskan dengan 
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memukul bambu kecil tersebut sejauh mungkin, pemukul akan 

terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu kali 

pukulannya tidak mengena/luput/meleset dari bambu kecil 

tersebut. Setelah gagal maka orang berikutnya dari kelompok 

tersebut akan meneruskan. Sampai giliran orang terakhir. 

Biasanya setelah selesai maka kelompok lawan akan memberi 

hadiah berupa gendongan dengan patokan jarak dari bambu 

kecil yang terakhir hingga ke batu awal permainan dimulai 

tadi. Makin jauh, maka makin enak digendong dan kelompok 

lawan akan makin lelah menggendong. 

12) Lompat Tali  

Permainan ini sudah tidak asing lagi tentunya, karena 

permainan lompat tali ini bisa di temukan hampir di seluruh 

Indonesia meskipun dengan nama yang berbeda-beda. 

Permainan lompat tali ini biasanya identik dengan kaum 

perempuan. tetapi juga tidak sedikit anak laki-laki yang ikut 

bermain. 

13)  Benteng  

Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua 

grup,  masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. 

Masing-masing  grup memilih suatu tempat sebagai markas, 

biasanya sebuah tiang, batu atau pilar sebagai „benteng‟. 
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14) Gobak Sodor  

Istilah gobag sodor diartikan dengan jenis permainan 

anak yang bertempat di sebidang tanah lapang yang telah diberi 

garis-garis segi empat di petak-petak, yang dimainkan dengan 

bergerak bebas berputar; terdiri dari dua regu, satu regu sebagai 

pemain atau istilah Jawa mentas dan satu regu sebagai penjaga 

atau istilah Jawa dadi, masing-masing regu beranggotakan 

sekitar 4-7 orang yang disesuaikan dengan jumlah kotak. 

15) Layang-layang 

Layang-layang, layangan, atau wau(di sebagian 

wilayah Semenanjung Malaya) merupakan lembaran bahan tipis 

berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan 

dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-

layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat 

pengangkatnya.  

16) Gasing 

Permainan gasing adalah permainan yang menggunakan 

alat yang terbuat dari kayu berbentuk kerucut dan tali. Cara 

memainkannya adalah dengan memutarnya, dengan cara 

melilitkan tali pada ujung kerucut, kemudian dilemparkan ke 

bawah sampai tali tertarik dan gasing berputar. Lemparan juga 

boleh diarahkan ke gasing lain agar terjatuh.  Dibuat lingkaran 
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untuk arena melemparkan gasing. Gasing yang berputar tidak 

boleh keluar dari lingkaran tersebut. Gasing yang berputar paling 

lama adalah pemenangnya. 

17) Bekel  

Permainan bekel umumnya dimainkan oleh anak-anak 

perempuan tapi permainan ini juga bisa dimainkan oleh anak 

laki-laki. Bekel merupakan permainan melontarkan bola ke atas 

dan menangkapnya kembali. Tetapi pada saat bersamaan harus 

mengambil atau mengubah posisi biji-biji yang ada sesuai 

peraturan tingkat kesulitan yang dijalankan. 

18) Egrang  

Egrang dibuat secara sederhana dengan menggunakan 

dua batang bambu( lebih sering mengunakan bahan ini dari pada 

kayu) yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. 

Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu dilubangi lalu dimasuki 

bambu dengan ukuran sekitar 20-30 cm yang berfungsi sebagai 

pijakan kaki. Permainan ini dimainkan oleh anak secara individu 

atau beberapa anak secara kelompok. 

19) Bedhil-Bedhilan 

Dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti yaitu 

permainan yang menyerupai pistol-pistolan. Permainan ini 

biasanya dimainkan oleh anak laki-laki, walaupun kadang ada 
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pula anak perempuan yang beriman bedhil-bedhilan. Bahan yang 

digunakan dari bambu yang berukuran kecil. 

20) Sudhah mandhah 

Dalam permainan “Sudhah-Mandhah”,membutuhkan 

lahan  berukuran 3x5 meter. Biasanya anak-anak bermain 

“Sudhah-Mandhah” di emperan atau halaman rumah. Tidak 

jarang pula dimainkan di halaman kebun yang rindang. Jika di 

sekolah, biasa dimainkan di halaman atau emperan. Sebelumnya, 

anak-anak yang akan bermain, minimal 2 anak (dan sebaiknya 

tidak lebih dari 5 anak), terlebih dahulu membuat petak-petak 

dengan kapur atau media lainnya pada lahan yang akan dipakai 

untuk bermain. 

21) Jaranan  

Jaranan biasanya dibuat dari bahan gedheng atau dinding 

bambu yang dibentuk menyerupai jaranan atau kuda. Selesai 

dibentuk menyerupai kuda, dibingkai dengan belahan bambu di 

semua pinggirnya. Juga digambari dengan cat atau sejenisnya 

sehingga terlihat gambar kuda. Tidak lupa dihiasi dengan 

rumbai-rumbai di sekitar leher dengan rafia 

22)  Dhakon 

Dhakon dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah 

congkak, pada umumnya, dhakon dibuat dari bahan sebilah kayu 
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dengan panjang sekitar 50 cm, lebar 15-20 cm, dan tebal sekitar 

4-5 cm. kayu yang dipakai bebas jenisnya, yang penting mudah 

dilubangi ( tidak sampai tembus, hanya sekitar 2 cm, bentuknya 

cekung). Bentuk kayu lebih ke bentuk persegi empat dengan 

kedua sisi ujung sering dibentuk setengah lingkaran.  

23)  Kacang-Kacang Goreng  

Permainan yang dilakukan dengan cara  tepuk menyilang 

dengan lawan main. Kemudian berbalik untuk melakukan tepuk 

menyilang dengan kawan yang ada dibelakangnya. Awalnya 

gerakannya pelan-pelan lama-kelamaan akan semakin cepat. 

lagu :  

kacang-kacang goreng, 

 diserok osrang-osreng, 

wolak-walik gembreng. 

d. Unsur-unsur nilai budaya yang terkandung dalam permainan 

tradisional(Dharmamulyo,1999) yaitu: 

1) Nilai kesenangan atau kegembiraan 

2) Rasa berteman 

3) Nilai demokrasi 

4) Nilai kepemimpinan 

5) Rasa tanggung jawab 

6) Nilai kebersamaan 

7) Nilai kepatuhan 

8) Melatih kecakapan berfikir 

9) Nilai kejujuran dan sportifitas 

10)  Melatih mengenal lingkungan 
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2. Nilai Pendidikan Islam  

a. Pengertian Nilai Pendidikan Islam  

Nilai merupakan dasar bagi perubahan yang merupakan suatu 

daya yang mendorong kehidupan seseorang lebih baik, karena nilai 

yang benar menghasilkan perilaku yang berdampak positif. Secara 

filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika yang mengkaji 

nilai-nilai moral sebagi tolak ukur tindakan dan prilaku manusia dalam 

berbagi aspek kehidupan(Al Munawar,2005:4). 

Untuk memahami makna pendidikan Islam, maka terlebih 

dahulu perlu diartikan apa makna pendidikan itu sendiri. Istilah 

pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “didik” dengan 

memberinya awalan ”pe” dan akhiran “kan”, yang mengandung arti 

“perbuatan”(Ramayulis,2004:01). Istilah pendidikan pada mulanya 

berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang 

berarti pengembangan atau bimbingan. 

Pendidikan sangat berperan penting dalam menumbuh kembangkan 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran(intellect), dan tumbuh anak.  

Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup anak-anak.  
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Demikian nasihat Ki Hajar Dewantara tentang betapa 

besarnya peran pendidikan dalam membangun karakter anak. 

Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut ditegaskan dalam tujuan 

Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 3 yang menyatakan: “pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pada pasal 

4 UU Sidiknas ayat(4) dinyatakan bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan 

dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Menurut Ibrahim (kebangsaan Banglades), pendidikan Islam 

adalah : “ Islamic education in true of the lern, is the system of 

education whice enable a man to lead his life according to the Islamic 

ideology, so that he may easily mould his life in accordance white 

tenets of Islam” pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya 

adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 

mengarahkan kehidupan sesuai dengan ideologi Islam, sehingga 

dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran 

Islam (Mujib & Mudzakkir, 2006: 25). Dalam paradigma ini dapat 

dimaknai bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem, yang di 

dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling terkait.  

Menurut  Langgulung , pendidikan Islam ialah pendidikan 

yang memiliki 3 macam fungsi, yaitu: 

1)  Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-

peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan 
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datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan 

hidup(survival) masyarakat sendiri.  

2) Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan 

dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada 

generasi muda. 

3) Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara 

keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat 

mutlak bagi kelanjutan hidup( survival) suatu masyarakat 

dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai 

ketuhana(integrity) dan kesatuan (intergration) suatu 

masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan 

dapat terpelihara dengan baik yang akhirnya akan 

berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri.  

 

Hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai 

dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan “ pendidikan 

Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani 

menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran 

Islam”(Uhbiyati,1996: 11). 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

para ahli didik Islam berbeda pendapat mengenai rumusan pendidikan 

Islam. Ada yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak anak, 

ada pula yang menurut pendidikan teori dan praktek, sebagian lagi 

menghendaki terwujudnya kepribadian muslim dan lain-lain. Nilai 

pendidikan Islam ialah suatu daya yang mendorong kehidupan 

seseorang lebih baik salah satunya dengan bimbingan yang dilakukan 

oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia 

memiliki kepribadian muslim. 
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b. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu 

agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu 

fondamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu 

tegak dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar pendidikan Islam yaitu 

fondamen yang menjadi landasan agar pendidikan Islam dapat tegak 

berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa 

ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang. 

Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri 

dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang mau 

mendorong atau pun mempengaruhinya. Dasar pendidikan Islam 

menurut Al-Abrasyi secara garis besar da 3 yaitu: 

1) Al-qur‟an 

2) As-Sunah 

3) Perundang-undangan yang berlaku di Negara kita 

c. Hakikat Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan 

serta perkembangan (kemampuan dasar)  anak  didik melalui ajaran 

Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. 

Pendidikan, secara teoritis mengandung pengertian“ memberi 

makan”(opvoeding) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan 
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kepuasan rohaniah. Juga sering diartikan dengan“ menumbuhkan” 

kemampuan dasar manusia. Bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan 

sesuai dengan ajaran Islam maka harus berproses melalui sistem 

kependidikan Islam, baik melalui kelembagaan maupun melalui sistem 

kurikuler. Esensi dari potensi dinamis dalam setiap diri manusia itu 

terletak pada keimanan atau keyakinan ilmu pengetahuan, 

akhlak(moralitas) dan pengalamanya. 

d. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam terdapat nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya, yaitu: 

1) Nilai Aqidah  

Aqidah dalam bahasa Indonesia menurut etimologi adalah 

ikatan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi 

sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Adapun dalam 

pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Karena itu 

aqidah islam (aqidah islamiyah) ditautkan dengan rukun iman 

yang menjadi asas seluruh ajaran islam. Kedudukannya sangat 

sentral dan fundamental. Akidah islam berawal dari keyakinan 

kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah 

Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya sehingga itu 

disebut dengan tauhid. Adapun tauhid disini menjadi inti rukun 

iman dan selauruh keyakinan Islam. (Daud ali,2008:199). 
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2) Nilai Syari‟ah  

Makna asal syari‟at adalah jalan ke sumber (mata) air. 

Perkataan syari‟at (syari‟ah) dalam bahasa Arab itu berasal dari kata 

syari‟, secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. 

Menurut Imam Syaifi‟i dalam kitab beliau ar-Risalah, syari‟at adalah 

peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-

kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku 

manusia. Oleh karena itu, dalam praktik makna syari‟at lalu disamakan 

dengan fiqih.(Daud ali, 2008:235). 

Sebagian ketetapan Allah baik berupa larangan maupun 

dalam bentuk suruhan, syari‟at mengatur jalan hidup dan 

kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari‟at adalah 

norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti 

oleh orang Islam, baik berhubungan dengan Allah maupun 

berhubungan dengan sesama manusia maupun benda dalam 

masyarakat. Adapun ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha 

memahami hukum-hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur‟ an 

dan kitab-kitab Hadis. (Daud ali 2008:236-237)   

Namun demikian untuk dapat memahaminya dengan baik 

dan benar, dan untuk pengembangan hukum islam, arti kedua 

istilah itu harus dibedakan. Secara sederhana hukum syari‟at 

adalah semua ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Allah 
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melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi dan dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan denga hukum fiqih 

adalah rumusan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli 

hukum islam.(Daud ali,2008:239). 

3) Nilai Akhlak  

Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab 

akhlak, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq, yang secara 

etimologis yang bersangkutan dengan perubahan tingkah laku 

antara lain budi pekerti pada manusia. 

Asmaran (1994) dalam Daud Ali (2008:352) menyatakan 

akhlak terhadap makhluk dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

a) Akhlak terhadap manusia, akhlak ini dapat dibagi menjadi 

dua yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap 

orang lain semisal terhadap Rasulullah, orang tua, 

tetangga dan masyarakat.  

 

b) Akhlak terhadap bukan manusia juga dapat dipecah 

menjadi dua yaitu: akhlak terhadap makluk hidup bukan 

manusia misal, terhadap flora dan faona dan akhlak 

terhadap makhluk (mati) bukan manusia misal, akhlak 

terhadap tanah, air, udara dan sebagainya.  
 

e. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan yaitu sasaran yang akan  dicapai oleh seseorang atau 

kelompok  yang  melakukan  sesuatu  kegiatan. Karena itu tujuan 

pendidikan Islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. 
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 Marimba  mengemukakan  dua macam tujuan yaitu tujuan 

sementara ada tujuan akhir.  

1) Tujuan Sementara 

Yaitu sasaran  sementara  yang  harus  dicapai oleh 

umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan 

sementara di sini yaitu, tercapainya berbagai kemampuan 

seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, 

pengetahuan ilmu-ilmu ke masyarakatan, kesusilaan 

keagamaan, kedewasan jasmani-rohani dan sebagainya.  

Kedewasaan rohani tercapai apabila orang telah 

mencapai  kedewasaan  jasmani. Di dalam Islam disebutkan  

bahwa  seseorang  telah mencapai dewasa jasmani apabila ia 

telah baliq. Sedangkan seseorang  dinyatakan telah  mencapai  

dewasa  rohani  apabila ia telah dapat memilih sendiri, 

memutuskan sendiri dan bertanggung jawab sendiri sesuai 

dengan nilai- nilai yang dianutnya. 

2) Tujuan akhir 

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu 

terwujudnya kepribadian muslim. Sedangkan kepribadian 

muslim di sini adalah kepribadian yang seluruh aspek-

aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam. 
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  Menurut Marimba aspek-aspek kepribadian itu dapat 

digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu: 

a) Aspek- aspek kejasmaniahan 

b) Aspek-aspek kejiwaan 

c) Aspek-aspek kerohaniahan. 

Selain itu pendidikan Islam bertujuan untuk 

mengembangkan potensi manusia sehingga menjadi manusia 

sehat yang cerdas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. 

3. Karakter  

a. Pengertian Karakter  

Menurut banyak pendapat, kata “karakter” berasal dari kata 

dalam bahasa Latin, yaitu “kharakter,” “kharassein,”dan“ kharax,” 

yang bermakna “tools for marking,” dan “ pointed stake.” Kata ini 

mulai digunakan dalam bahasa Prancis sebagai“ caractere” pada abad 

ke-14. Ketika masuk ke dalam bahasa Inggris, kata“ caractere” ini 

berubah menjadi “character ”. Adapun di dalam bahasa Indonesia 

kata“character”ini mengalami perubahan menjadi 

“karaker”(Wibowo,2013: 11).  

Sementara pendapat yang lain menyebutkan bahwa istilah 

karakter berasal dari bahas Yunani yang berarti“to mark (menandai),” 

yaitu menandai tindakan atau tingkah-laku seseorang. Kemudian 

istilah tersebut banyak digunakan dalam bahasa Prancis “caratere” 
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pada abad ke-14 dan kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris 

menjadi“character,” yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia 

“karakter.” Dari kedua pendapat ini mana yang benar, tampaknya 

tidak perlu kita perdebatkan. 

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “karakter” 

diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter 

juga bisa berarti huruf, angka, ruang, symbol khusus yang dapat 

dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Karakter tokoh dalam 

film berhubungan dengan para pemain khususnya menyangkut 

perwatakan pemain ( Depdiknas, 2008: 682).  

Karakter terpancar dari empat hal yaitu olah hati, olah pikir, 

olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang  atau  sekelompok orang. 

Pertama, olah hati yang dimaksud yakni berkata, bersikap, dan 

berprilaku jujur. Kedua, olah pikir berarti cerdas yang lalu merasa 

membutuhkan pengatahuan. Ketiga, olah rasa dan karsa artinya 

memiliki cita-cita, dan keempat, olahraga artinya menjaga kesehatan di 

tengah-tengah menggati cita-cita tersebut. Karakter  juga merupakan 

ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, 

kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi 

kesulitan dan tantangan. 
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Dari  pengertian  diatas,  maka  pendidikan  karakter  adalah  

sebuah  upaya  untuk  membimbing  prilaku  manusia menuju standar-

standar baku. Upaya  ini juga  memberi  jalan untuk  menghargai 

persepsi dan  nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus 

pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi  praktiknya  

meliputi penguatan percakapan-percakapan yang penting serta 

mencakup perkembangan sosial anak. 

b.  Objek Karakter  

  Objek karakter yang dimiliki setiap manusia senantiasa 

menjadi daya tarik bagi para ahli pendidikan ketika mereka berusaha 

mencari cara-cara efektif campur tangan pendidikan yang semakin 

dapat membantu mereka berproses “menjadi manusia”. Dengan 

memahami fenomena manusia, para pendidik, menggariskan “ tugas” 

dan menentukan “ ciri-ciri eksistensi” yang menjadi ciri serta peneguh 

diri manusia sebagai manusia. Studi tentang manusia memperkaya 

wacana dan wawasan kita tentang subjek pembelajaran. Dimensi 

edukabilitas manusia dapat dipahami melalui pemahaman tentang 

tahap-tahap perkembangan pribadi seseorang (piaget), situasi-situasi 

internal-motivasional dan eksternal-behavioural yang berpengaruh, 

cara-cara pembelajaran (didaktika) , dan lain sebagainya. 

  Karakter merupakan fondasi yang kokoh terciptanya empat 

hubungan manusia yaitu: 



38 
 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT 

2) Hubungan manusia dengan alam 

3) Hubungan manusia dengan manusia 

4) Hubungan manusia dengan kehidupan dirinya di dunia akhirat. 

Karakter tidak lahir berdasarkan keturunan atau terjadi tiba-

tiba, akan tetapi prosesnya panjang, melalui pendidikan karakter. 

Karakter manusia berupa kebebasan dan kemampuan untuk 

memilih dan selanjutnya melakukan atau meninggalkanya. 

Memilih untuk melakukan atau meninggalkan didasari pada akal 

atau syara. Syara‟ mengarahkan akal dengan pilihan-pilihan, dan 

syara‟ membebaskan akal untuk memilih iman atau kafir. Namun 

demikian, syara‟ memberikan bukti adanya tanggung jawab 

manusia. Tanggung jawab yang diemban manusia meliputi tiga 

macam tanggung jawab, yaitu: (1) Seorang indvidu, (2) Anggota 

masyarakat (3) Tanggung jawab manusia sebagai bagian dari umat 

( Mahmud, 1995:16). 

Kebebasan berkehendak bagi setiap anak didik akan dapat 

menumbuhkan daya kreativitas sekaligus sebagai bekal untuk 

memperoleh kemampuan yang produktif. Kreativitas pada diri 

anak dapat terwujud dengan memainkan peran yang aktif yaitu 

selalu mengadakan aksi dan reaksi sesuai dengan lingkungan 

hidupnya( Iqbal, 1986: 35). 
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c. Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang terdapat di dalam karakter yaitu iman, taqwa, 

berakhlaq mulia, berilmu/berkeahlian, jujur, disiplin, demokrasi, adil, 

bertanggung jawab, cinta tanah air, orientasi pada keunggulan, gotong  

royong sehat, mandiri, dan cakap. Upaya penanaman nilai-nilai 

karakter bangsa sebenarnya sudah dimulai sejak dicetuskanya 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pencasila (P4), yang  secara  

implisit ada kesamaan antar nilai-nilai pada butir-butir pancasila 

dengan nilai-nilai karakter bangsa           ( Mulyono, 2007: 11). 

4. Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam permainan tradisional 

Nilai pendidikan Islam ialah  suatu daya yang mendorong 

kehidupan seseorang lebih baik salah satunya dengan  bimbingan yang  

dilakukan  oleh seorang dewasa kepada  terdidik  dalam masa 

pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Nilai pendidikan 

Islam yang terkandung pada permainan tradisional, diantaranya yaitu: 

tanggung jawab, saling menghargai sesama manusia dan jujur. Seperti  

tembang jawa sluku-sluku bathok yang memiliki nilai pendidikan Islam 

yang memiliki makna tersirat bahwa manusia hendaknya senantiasa 

membersihkan batinnya dengan berzikir atau mengingat Asma Allah 

dengan menggeleng-gelengkan kepala(elaelo) dengan mengucapkan “Laa 

illa haillallah” (tiada ada Tuhan selain Allah) baik pada saat gembira 

maupun musibah. Semuanya dilakukan atas kesadaran bahwa hidup dan 
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mati manusia ada di tangan Allah semata. Ketika masih berkesempatan 

hidup, hendaklah rajin beribadah dan mencari nafkah atas ridha Allah, 

karena ketika sewaktu-waktu dipanggil menghadap-Nya, kita tidak lagi 

mampu melakukan apa pun. 

5. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Anak yang 

Terkandung Dalam Permainan Tradisional. 

Nilai merupakan dasar bagi perubahan yang merupakan suatu 

daya yang mendorong kehidupan seseorang lebih baik, karena nilai yang 

benar menghasilkan perilaku yang berdampak positif. Nilai-nilai 

pendidikan Islam yang paling mendasar untuk membentuk karakter yaitu 

nilai aqidah dan akhlak, karena nilai dapat dikatakan baik ketika seseorang 

mampu menerapkan aqidah sebagai keyakinan yang kuat sehingga 

menghasilkan akhlak yang baik, karakter adalah sifat, watak, tabiat, budi 

pekerti atau akhlak yang dimiliki seseorang yang merupakan ciri khas 

yang dapat membedakan perilaku, tindakan dan perbuatan antara yang 

satu dengan yang lain. Jadi meskipun karakter memang berbeda direlung 

paling dalam sisi batin manusia namun karakter dapat terlihat atau 

terdeteksi, karena dapat ditampilkan oleh seseorang lewat perilakunya 

sehari-hari. 

Pengertian karakter  pada dasarnya sama dengan pengertian 

akhlak dalam pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, akhlak adalah 

sifat yang berada dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan 
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perbuatan secara tidak sadar dan tanpa melalui pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu. Perbuatan seseorang akan menjadi karakter 

atau akhlak apabila dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi 

kebiasaan.Jadi nilai-nilai pendidikan Islam dapat   membentuk karakter 

jika  dilakukan secara continew. 

 

 


