
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Permainan merupakan satu aktifitas untuk mengisi waktu luang, ia 

boleh dilakukan secara berkelompok atau pun dilakukan secara individu. 

Permainan tradisional biasanya mempunyai peraturan yang perlu diikuti oleh 

semua orang yang memainkannya. Adat bermain ada yang kalah, ada yang 

menang dan kadang kala ada pula yang seri atau seimbang. 

Setelah penulis meneliti dari beberapa permainan tradisional yang ada 

di kampung Dolanan Pandes Panggungharjo Sewon Bantul maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis permaian yang dimainkan anak-

anak Dusun Pandes yaitu: Sluku-sluku bathok, Ancak-ancak alis, Dempo ewa 

ewo, Jamuran, Boi-boinan, Gasing dan Dakon. Setiap permainan tradisional 

anak itu memiliki manfaat tersendiri dan memiliki nilai-nilai pendidikan Islam 

yang sangat banyak, dan beberapa diantaranya yaitu:  jujur, teliti, dapat 

bekerja sama dengan teman, sportif, bertanggung jawab, mandiri, 

persahabatan, rendah hati,kompetisi dan menghargai waktu.  

Demikian pula dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam membentuk 

karakter anak dalam permainan tradisional  mempunyai pengaruh besar bagi 

penerapan kehidupan anak, salah satunya dengan permainan tadisioanal 



adapat meningkatakan kecerdasan ganda (multiple intelegent), karena melalui 

gerak, irama serta yang lainya anak membentuk karakter anak sejak dini maka 

dari itu permainan tradisional merupakan media yng efektif dalam 

menumbuhkan karakter yang baik bagi anak. 

B. Saran  

1. Sebagai upaya melestarikan budaya tradisional bangsa, sebaiknya kita 

mengenalkan kepada anak-anak kita tentang permainan tradisional dan 

bagaimana cara memainkannya, memberikan waktu luang supaya anak-

anak mempunyai kesempatan bermain yang lebih banyak, fasilitasi alat-

alat atau tempat agar anak dapat memainkan permainan tradisional. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru sebatas nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam membentuk karakter anak yang terkandung dalam 

permaianan taradisional dan jenis permainan yang di teliti baru 7 jenis 

permainan  saja. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian lanjutan untuk 

memperluas dimensi yang diteliti seperti nilai-niali pendidikan Islam 

dilihat dari semua jenis permainan yang ada di pulau jawa.  

C. Kata Penutup  

Alhamdulillah segala puji syukur saya haturkan kepad Allah SWT 

karena atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan 

tepat pada waktu yang telah ditentukan. Masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari 



semua pihak sangat diharapkan karena kritik dan saran akan bermanfaat bagi 

perbaikian untuk skripsi selanjutnya dimasa mendatang amin.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang berkepentingan dan 

khususnya bagi penulis, Amin. 

 

 

 

 

 


