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Kata Pengantar  

 

 

“Anak-anakku, bermainlah". Bermain merupakan kegiatan yang paling 

menyenangkan bagi anak-anak, karena dunia anak adalah dunia bermain. 

Kegiatan bermain tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan anak, sehingga  

kebahagiaan anak-anak dirasakan ketika mereka sedang melakukan kegiatan  

bermain. Dengan bermain, seorang anak dapat mengukir sejarah 

kehidupannya dan menemukan makna surga kehidupan yang tidak pernah 

dilupakan sepanjang hidupnya. Karena itu, melarang anak bermain merupakan 

pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan kesempatan bermain 

dengan suasana yang menyenangkan. 

Tulisan ini merupakan kajian ilmiah bidang psikologi bermain yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan bagi bidang ilmu Psikologi bagi  

semua pihak yang berminat. Semua orang yang telah membaca buku ini akan  

dapat mempelajari dan memperoleh manfaat yang sangat berarti untuk lebih  

mengenal berbagai hal mengenai seluk beluk kehidupan bermain yang dapat 

dirasakan oleh anak-anak. Dengan mempelajari materi buku ini, semua pihak  

diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang dapat bidang  

psikologi atau psikolog yang mendalami dasar kajian bermain sebagai sarana  

terapi untuk menangani masalah-masalah psikologis dalam kehidupan anak-

anak, dan juga untuk diharapkan dapat lebih memahami pentingnya 

bermain sebagai sarana pemenuhan hak dasar bagi anak. 

Pada buku ini dibahas dan disampaikan ruang lingkup Psikologi Bermain,  

sejarah Psikologi Bermain, Teori Psikologi Bermain, Kegiatan Bermain pada  

anak dua tahun pertama, Kegiatan Bermain dengan Obyek Benda pada anak 

pada anak sampai dengan tiga tahun pertama, Perbedaan Individual dalam  

bermain pada anak sampai dengan empat tahun pertama/pra sekolah, kegiatan  

bermain pada anak usia Sekolah dan remaja, Bermain dan Pendidikan serta  

Terapi bermain. 

 

 

 

 



 

 

 

Materi ini masih jauh dari sempurna, sehingga berbagai saran, kritik 

atau masukan yang berarti dari pihak mana pun, akan kami terima dengan 

senang hati untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata "Bangsa 

yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mencintai anak-anak" 

dapat dijadikan semboyan untuk penulisan karya ini, semoga dapat bermanfaat 

bagi kita semua yang mencintai anak-anak. 
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BAB 1 

RUANG LINGKUP PSIKOLOGI BERMAIN 
 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan pemahaman dan pemanfaatan ilmu psikologi untuk 

membantu memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan individu 

maupun masalah praktis kelompok di kalangan masyarakat kian hari kian 

menggembirakan. Karena masyarakat menyadari pentingnya ilmu psikologi 

yang benar-benar bermanfaat secara praktis untuk memahami masalah  

perilaku indvidu dalam hubungannya dengan orang lain. Hampir setiap media 

masa baik media cetak (koran, majalah) maupun media elektronik (televisi, 

radio, internet, telepon) menyediakan rubrik khusus yang membahas mengenai 

masalah-masalah psikologis dan solusinya secara praktis, yang diasuh oleh 

para pakar psikologi. Hal ini mengisyaratkan bahwa ilmu psikologi merupakan 

ilmu teoritis (the pure theory) dan sekaligus ilmu terapan (applied science)  

yang mampu memberi solusi bagi permasalahan psikologis, telah diterima 

dengan baik oleh masyarakat. 

Dalam kancah sejarah perkembangan ilmu psikologi, ternyata 

masyarakat awam sudah mengenal psikologi perkembangan anak, remaja  

dan dewasa, psikologi keluarga dan psikologi pendidikan. Sebenarnya banyak 

cabang dari ilmu psikologi yang kian terus maju dan berkembang karena 

dikembangkan oleh para ahli secara spesifik di berbagai belahan Negara 

(terutama Negara-negara maju seperti: Amerika Serikat, Kanada, Eropa, 

Jepang, Australia dan sebagainya), sehingga menjadi kajian ilmu psikologi  

yang mandiri. Salah satu kajian cabang ilmu psikologi yang memberi pengaruh 

praktis bagi dunia pendidikan anak adalah psikologi bermain (play psychology) 

(Frost, Wortham & Reifel, 2008). 

Walaupun kini sudah banyak fakultas psikologi di berbagai universitas 

seluruh Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa kajian dan pengembangan 

ilmu psikologi bermain masih terbatas pada beberapa universitas tertentu. 

Artinya psikologi bermain sudah dijadikan sebagai salah satu mata kuliah  

pilihan yang diberikan atau ditawarkan pada semester tertentu. Di masa 

mendatang, pemahaman dan penguasaan ilmu psikologi bermain akan  

semakin dirasakan sangat penting bagi para psikolog anak, guru TK-SD,  

pekerja sosial, dokter anak maupun orangtua karena prinsip psikologi bermain 
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mampu diterapkan untuk membantu mengoptimalkan potensi anak-anak 

dengan baik, seperti kecerdasan, kreativitas, ketrampilan sosial, kemampuan 

berpikir abstrak, imajinasi dan sebagainya (Tedjasaputra, 2001). 

 Di negara-negara barat yang memiliki struktur masyarakat yang 

kompleks kesadaran para profesional maupun orangtua yang menghendaki 

kemajuan dan perkembangan potensi anak-anak, telah menerapkan dasar- 

dasar psikologi bermain untuk program pendidikan anak-anak mereka. Telah 

banyak buku-buku ilmiah maupun buku populer yang membahas tentang  

aspek-aspek psikologi dalam aktivitas bermain disajikan secara luas di  

tengah masyarakat, misalnya: Montessori play and learn (Britton, 1992),  

Play and early childhood development (Johnson, Christie & Yawkey, 1999), 

Children, play and development (Hughes, 1999). Mereka sadar bahwa 

pendidikan dan pengembangan potensi anak tidak hanya melalui program 

pendidikan formal (sekolah dasar) saja, tetapi juga melalui pendidikan  

nonformal dan informal. Hal ini hanya dapat ditempuh melalui semangat dan 

kesadaran dari para profesional maupun orangtua yang menghendaki 

perkembangan potensi anak agar menjadi lebih optimal. Dengan demikian,  

di masa mendatang akan lahir generasi yang selain mampu menguasai ilmu 

pengetahuan teknologi, tetapi juga generasi yang kreatif, inovatif dan 

berkepribadian humanistik (humanistic personality), artinya mampu menjalin 

relasi dengan orang lain dalam masyarakat luas. 

 

2. Pengertian Bermain, Bekerja, Olah raga dan Psikologi Bermain 

 Berbagai istilah yang perlu memperoleh perhatian bagi setiap orang  

yang akan mempelajari suatu konsep ilmu psikologi, perlu dikemukakan  

lebih awal, agar dapat menindaklanjuti dengan pemahaman selanjutnya.  

Setiap konsep ilmu pengetahuan memiliki istilah formal yang mendasari  

kajian penelitian maupun pengembangan ilmu tersebut. Oleh karena itu, 

dalam hal ini akan dikemukakan beberapa istilah penting yang berhubungan 

dengan psikologi bermain. 

 

2.1. Bermain 

Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain merupakan aktivitas dan 

pekerjaan utama dalam kehidupan anak. Untuk dapat mengembangkan 

seluruh potensi intelektual, bakat, kreativitas, minat, motivasi berprestasi 

dan menikmati kehidupan dengan penuh menyenangkan, maka anak-anak 
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bermain. Tidak dapat disalahkan kalau mereka selama sehari penuh selalu 

asyik dan sibuk dengan kegiatan bermain yang menyenangkan. 

 Para ahli psikologi (Berk, 2001; Hughes, 1999; Johnson, Christie & 

Yawkey, 1999; Papalia, Olds & Feldman, 2001; Tedjasaputra, 2001) memahami 

konteks bermain sebagai kegiatan utama yang menyenangkan, dilakukan 

secara spontan tanpa paksaan dari orang lain, didorong oleh motivasi internal. 

 

Dimensi-dimensi kegiatan bermain. Bermain sebagai suatu aktivitas 

yang bersifat universal dan dilakukan oleh semua tingkatan usia, tanpa 

membedakan latar belakang suku bangsa, agama, jenis kelamin, maupun  

strata sosial-ekonomi. Kegiatan bermain dapat dilakukan dalam situasi apa 

pun, kapan saja (when / time), di mana saja (where/place) dan dengan  

siapa saja (who / person). Menurut para ahli psikologi bermain (play 

psychologist) seperti: Hughes (1999), Johnson, Christie & Yawkey (1999)  

ada 5 ciri dari kegiatan bermain yaitu: motivasi internal, non-literal, pilihan 

bebas, berpengaruh positif (positive affect) dan terlibat aktif. 

 

Motivasi internal (internal motivation/intrinsic motivation). Yang 

dinamakan motivasi internal ialah suatu dorongan dari dalam diri sendiri  

yang mampu menggerakkan seorang individu untuk melakukan kegiatan 

bermain. Setiap anak merasa tertantang untuk mengekspresikan keinginan, 

kemauan, kehendak, minat maupun hobi kesenangannya dalam bentuk 

kegiatan bermain. Anak melakukan kegiatan bermain karena memang tumbuh 

dari dalam dirinya. Secara internal setiap anak sudah memiliki kecenderungan 

untuk bermain tanpa unsur paksaan dari orang tua atau orang lain. Ia tidak 

berharap akan memperoleh imbalan materi dengan kegiatan bermain tersebut 

Sebab bermain itu sendiri dianggap sebagai imbalan (reward). Dengan 

memperoleh kesempatan untuk beraktivitas bermain sesuai dengan tahap 

perkembangan usianya, maka anak sudah mendapat kepuasan dalam 

hidupnya. 

Hal ini berbeda sekali dengan anak-anak yang tidak memperoleh 

kesempatan bermain dari lingkungan sosial (orangtua melarang anak untuk 

bermain), maka anak merasa sedih, kecewa, muka muram, ngambek karena 

dorongan internal untuk bermain dihambat oleh orangtua. Dalam pandangan 

psikoanalisa, sikap kekecewaan yang dirasakan oleh anak akan ditekan ke 

dalam alam bawah sadar, tetapi jika berbagai pengalaman kekecewaan 
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dirasakan secara berkesinambungan dan terakumulasi dalam jiwanya, maka 

anak akan dapat mengekspresikan perilaku agresif, menentang, melawan, 

memberontak terhadap lingkungan sosial. Sikap perlawanan seorang anak  

yang merasa terhambat motivasi internalnya misalnya sikap anak yang  

berani berkata-kata kasar, membanting barang mainan, melempar dan 

memecahkan benda rumah tangga. Orangtua seringkali mengambil sikap  

keras, kasar dan mungkin memberi label buruk terhadap reaksi perilaku 

anaknya, seperti kata bodoh, goblok, tolol, bego, gila, nakal, preman dan 

sebagainya. Hal ini, menurut Satiadarma (2004) justru akan semakin 

memperteguh perilaku buruk (bad behavior) pada anak. Inilah yang dinamakan 

pigmalion effect yaitu suatu bentuk perilaku nyata yang dialami oleh seorang 

anak akibat dari proses labeling yang diberikan oleh orangtua atau orang 

dewasa secara terus-menerus. 

 

Pilihan Bebas. Setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki  

kehendak bebas. Pilihan bebas (free choice) ialah suatu hak yang melekat  

ada setiap individu untuk menentukan keinginan, kehendak maupun pilihan 

perilaku sepanjang kehidupannya. Mereka memiliki pilihan yang dapat  

memberi rasa senang bagi diri sendiri. Salah satu kegiatan yang paling 

disenangi oleh anak yaitu kegiatan bermain. Pilihan tersebut muncul dari  

kesadaran sendiri, sehingga ia akan melakukan kegiatan bermain dengan 

sebebas-bebasnya. Tidak perlu dipaksa oleh orangtua atau orang dewasa  

lain, anak akan senang bermain apakah dilakukan seorang diri atau bersama 

orang lain. Ia tidak akan mempedulikan keberadaan dan paksaan orang lain, 

sebab yang penting ia bebas memilih. Apabila anak sudah diintervensi atau 

dipaksa oleh orang lain, maka kegiatan bermain tersebut bukan lagi merupakan 

kegiatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, bermain merupakan pilihan 

bebas bagi anak-anak. 

 

Berpengaruh positif (positive affect) atau (Menyenangkan  

(plesurable). Adalah hal yang menyenangkan bila memperoleh kesempatan  

luas untuk bermain. Demikian pula, kegiatan bermain juga menimbulkan 

perasaan senang dan bahagia bagi anak-anak. Mereka akan melakukan 

sesuatu yang menyenangkan dan kegiatan itu memberikan kesenangan dan 

kebahagiaan sebagai anak-anak. Tercapainya kondisi psikologis yang positif 

ini akan memberi dampak bagi kesehatan mentalnya. Anak-anak akan 
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merasa mampu, lega, puas, tenang, percaya diri, mempunyai harga diri,  

mudah diajar atau dididik dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial. 

Kegiatan bermain yang telah membawa pengaruh positif terhadap 

perkembangan kepribadian individu sejak masa kanak-kanak, akan dibawa 

sampai mereka menjadi dewasa. Bermain tetap memberi kesenangan dan 

kebahagiaan di masa anak-anak, maka akan diulang kembali ketika mereka 

sudah dewasa, sehingga kegiatan bermain tetap dilakukan lagi untuk 

mengulang kebahagiaan tersebut. Mereka yang melakukan kegiatan bermain 

justru seringkali memiliki daya kreasi yang tinggi, penuh rasa humor, percaya  

diri, rileks dan mudah bergaul dengan lingkungan sosial. Dengan demikian,  

bermain merupakan kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap positif  

terhadap diri-sendiri maupun lingkungan sosial. 

 

Nonliteral. Kegiatan bermain melibatkan aspek kognitif maupun  

afektif. Dalam bermain anak-anak akan menggunakan bahasa simbol, 

imajinatif, khayalan untuk memerankan suatu pengalaman bermain. Mereka 

akan mendistorsi alam realitas dan diwujudkan dengan kegiatan bermain. 

Upaya distorsi ini sebagai imitasi atau peniruan sikap, perilaku maupun 

tindakan orang lain dari lingkungan sosial yang dapat diobservasi oleh anak- 

anak. Mereka merekam dalam memori dan kemudian direproduksi melalui 

kegiatan bermain. Itulah sebabnya, ketika bermain kelompok mereka suka 

memerankan sebagai ayah, ibu, anak, dokter, tentara, polisi, artis dan 

sebagainya. 

Kegiatan bermain bersifat spontan dan muncul secara tiba-tiba. Anak- 

anak melakukan kegiatan bermain karena merasa ingin mengekspresikan 

kebebasan berpikir, bertindak maupun hal-hal potensi yang berasal dari 

dalam dirinya. Seringkali seorang tidak memiliki rencana dalam diri ketika  

akan bermain, namun tiba-tiba terdorong keinginan menyalurkan suasana 

hatinya, maka ia memilih untuk bermain. Hidupnya merasa semakin bahagia, 

gembira, dan senang karena mendapatkan kesempatan untuk bermain 

secara bebas, baik bermain seorang diri maupun bermain bersama dengan 

orang lain. Pada anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar atau 

remaja, kegiatan bermain dilakukan secara bersama-sama dengan teman 

lain, karena bermain sebagai sarana pengembangan ketrampilan sosial,  

komunikasi dan persahabatan (Frost, et al, 2008). 
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Terlibat aktif (actively engaged). Karena sebagai sebuah pilihan 

bebas yang didasarkan atas dorongan internal, maka anak-anak akan serius 

dalam melakukan kegiatan bermain. Seluruh potensi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik diberdayakan untuk melancarkan proses kegiatan bermain 

sampai tuntas. Mereka tidak hanya menjadi penonton (observer), tetapi 

sebagai bagian partisipan aktif dalam kegiatan bermain itu. Mereka akan 

mengambil peran yang sesuai dengan potensi diri atau kesepakatan dengan 

kelompoknya. 

Ketika mendapatkan kesempatan bermain baik bermain seorang diri 

maupun bermain bersama dengan orang lain, maka seorang anak benar- 

benar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. la 

akan mencurahkan segenap potensinya untuk menyukseskan kegiatan 

bermain tersebut dengan baik. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain 

itu, sehingga ia akan berkonsentrasi, menggunakan strategi, menyalurkan 

potensi intelektual, bakat dan kreativitasnya untuk menyelesaikan permainan 

tersebut. Apabila permainan tersebut bersifat kompetetitif, maka ia akan 

berusaha untuk mencapai kemenangan atau prestasi yang gemilang. 

 

Proses orientasi (process of orientation). Anak-anak yang bermain, 

berusaha memfokuskan diri pada proses kegiatan itu. Oleh karena itu, anak 

menyempatkan waktu secara khusus untuk mencapai tujuan yaitu kegiatan 

bermain. Sebab dalam kegiatan bermain, anak-anak dapat menikmati dan 

memperoleh rasa senang. Proses orientasi sangat dinikmati oleh anak- 

anak, karena selama berlangsungnya proses kegiatan bermain, anak-anak 

merasakan kebahagiaan. Bila kegiatan bermain itu bersifat individual, maka 

seorang anak akan menghayati kebebasan untuk mengekspresikan potensinya 

tanpa ada gangguan atau intervensi orang lain. Namun bila kegiatan bermain 

itu bersifat kelompok, maka seorang anak akan merasakan penerimaan, 

kerjasama, kekompakan dan kebersamaan dengan teman-teman lain.

 Anak-anak batita (bawah tiga tahun) dan anak usia prasekolah (usia 

4-5 tahun) menghabiskan 8-10 jam sehari untuk bermain. Sementara itu, 

sebanyak 4-6 jam sehari digunakan untuk bermain bagi anak usia sekolah 

(6-12 tahun). Sedangkan remaja awal (13-15 tahun) akan menyediakan 

waktu 2-3 jam sebagai waktu bermain. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa semakin tua usia seseorang maka kegiatan bermain semakin 

berkurang. 
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Dalam program kurikulum pendidikan yang diberikan pada anak-anak 

di Kelompok Bermain (play group) dan Taman Kanak-kanak (Kindergarten), 

kegiatan bermain sebagai sarana utama untuk mengajar. Dengan bermain, 

anak-anak diajak untuk mengenal berbagai pengetahuan alam dan lingkungan 

sosial, agar mereka siap untuk masuk pendidikan dasar. Sebab mereka 

belum dapat mengikuti kegiatan belajar akademis seperti yang diberikan 

pada anak-anak usia sekolah dasar (6-12 tahun). 

 

2.2. Bekerja 

Ada perbedaan yang menyolok antara bermain dengan bekerja. 

Bekerja merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh orang dewasa untuk 

memperoleh penghargaan materi (berupa upah, gaji, komisi, bonus) dari 

pihak lain atau lembaga pekerjaan. Orang dewasa bekerja karena 

mengharapkan gaji berupa uang agar dengan uang tersebut, mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan baik. Untuk dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik, maka seseorang harus memenuhi 

kualifikasi atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui lembaga pendidikan 

formal maupun informal. Sebab lembaga pekerjaan tidak akan memilih dan 

menempatkan orang-orang yang kurang memenuhi persyaratan, karena 

hanya akan memperburuk nama lembaga yang bersangkutan. Itulah sebabnya, 

bekerja hanya dilakukan oleh orang dewasa yang telah terdidik sesuai 

dengan bidang keahlian tertentu. 

 

Ciri-ciri bekerja. Dengan demikian, dapat diketahui beberapa ciri 

dari kegiatan bekerja yaitu: motivasi eksternal, mempunyai target tertentu, 

memerlukan ketrampilan dan pendidikan sebelumnya. 

Motivasi eksternal (external motivation). Orang mau bekerja karena 

mengharapkan imbalan (penghargaan/reward) yang berupa gaji (uang). 

Mungkin dapat dikatakan bahwa hampir tak ada seorang pun yang mau 

bekerja tanpa upah. Upah sebagai motivasi eksternal merupakan daya tarik 

yang mempengaruhi setiap orang untuk bekerja. Bekerja merupakan kegiatan 

untuk menyalurkan seluruh potensi intelektual, bakat, kreativitas dan 

ketrampilan yang dibutuhkan selama menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan 

bekerja, seseorang akan mengembangkan potensi diri dan berharap untuk 

memperoleh penghasilan, gaji atau upah yang layak. Ia semakin bersemangat 
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dalam bekerja, bila mendapatkan upah yang lebih baik (besar) daripada 

yang diharapkan. Sebaliknya, ia akan menjadi de-motivasi (penurunan 

semangat kerja), bila upah yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan. Jadi motivasi eksternal merupakan ciri penting dalam suatu 

kegiatan bekerja. 

 

Mempunyai target tertentu. Setiap pekerjaan memiliki target tertentu 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pekerjaan. Seseorang 

yang melakukan pekerjaan harus mau menyesuaikan dengan target yang 

ditetapkan oleh lembaga mendorong karyawan untuk bekerja secara efektif  

dan efisien. Dalam manajemen modern, target yang ditetapkan oleh suatu 

lembaga akan Target tersebut harus dicapai oleh semua kru atau staf yang 

bekerja dalam lembaga. Dengan demikian, setiap pekerja memiliki arah 

yang akan dikerjakannya. Target membuat seorang pekerja untuk bersemangat 

menyelesaikan suatu tugas dan tanggung-jawabnya dengan arah yang jelas, 

serta harus memperhitungkan jangka waktu proses penyelesaiannya. 

 

Terikat aturan dalam lembaga pekerjaan. Orang bekerja harus 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku yang telah ditentukan oleh pihak 

lembaga sebelumnya. Aturan-aturan tersebut diberlakukan untuk menciptakan 

budaya kerja yang ditandai dengan kedisiplinan dan keteraturan dalam 

bekerja. Setiap orang tidak seenaknya sendiri untuk masuk kerja atau tidak 

bekerja. Sebab sudah ada hari-hari dan jam-jam tertentu untuk bekerja 

maupun saat libur, dan sebagainya. Dengan adanya, aturan-aturan, norma 

atau ketentuan bekerja yang ditetapkan oleh suatu lembaga, maka seseorang 

akan berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan 

dengan dasar ikatan aturan-aturan tersebut. Tanpa ada aturan-aturan yang 

jelas, maka tidak akan tercipta kedisiplinan bekerja dan suasana kerja yang 

tidak teratur, kacau-balau serta cenderung amburadul. Oleh karena itu, 

peraturan dan ketentuan-ketentuan bekerja menjadi sesuatu yang sangat 

penting dalam kegiatan bekerja. 

 

Memiliki syarat keterampilan dan keahlian tertentu. Sebelum 

memasuki dunia pekerjaan yang professional, maka seseorang harus memiliki 

persyaratan keterampilan dan keahlian tertentu, agar dapat melaksanakan 

tugas pekerjaan tersebut dengan baik. Persyaratan tersebut harus dikuasai 
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melalui program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga 

pendidikan oleh secara formal atau pun informal. Mereka yang memasuki 

pendidikan sudah menyadari bahwa mereka akan mengerjakan suatu tugas 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya. Dengan bekal 

pengetahuan, ketrampilan maupun pengalaman ilmiah selama menempuh 

suatu pendidikan, maka seseorang merasa siap untuk mengerjakan tugas 

dan tanggung-jawab pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Mereka merasa 

akan merasa siap secara mental dan siap dengan bekal ketrampilan/keahlian 

yang tepat, bila dihadapkan tugas pekerjaan yang sesuai dengan bidang 

keilmuannya. Namun bila antara ilmu yang ditempuh selama mengikuti 

pendidikan tidak sesuai dengan jenis pekerjaanya, maka seorang individu 

harus belajar menyesuaikan diri dan mempelajari prosedur kerja terlebih  

dhulu agar berhasil menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Bekerja dilakukan oleh orang dewasa. Kerja merupakan aktivitas 

serius yang dilakukan untuk memperoleh imbalan gaji yang berupa uang. 

Umumnya bekerja dilakukan oleh orang-orang dewasa. Adakalanya anak- 

anak atau remaja juga bekerja. Namun demikian, sebagian besar mereka 

bekerja bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena dipaksa oleh kondisi 

ekonomi keluarga yang rendah, sehingga mereka harus bekerja guna 

memenuhi tuntutan keuangan orangtua atau keluarga. Undang-undang 

perlindungan anak melarang anak-anak yang masih berada di bawah umur 

untuk dilibatkan dalam bekerja. Mereka masih perlu untuk belajar dan 

mengikuti pendidikan formal agar memperoleh kesempatan pengembangan 

potensi diri guna persiapan masa depan hidupnya. Karena itu, bekerja harus 

dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa, bukan yang tergolong anak- 

anak. Dengan landasan aturan yang jelas tersebut, maka bekerja 

diperuntukkan bagi mereka yang dewasa secara fisik, mental, maupun siap 

dalam hal ketrampilan/keahlian. 

 

2.3. Olah raga (sport). 

Yang dimaksud dengan olah raga (sport) ialah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk meraih prestasi 

melalui suatu kompetisi pertandingan. Ada perbedaan yang menyolok antara  

olah raga yang dilakukan oleh atlet maupun non atlet. Seorang atlet akan 

berusaha menguasai teknik-teknik dan aturan jenis olah-raga tertentu sebagai 
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persiapan bertanding agar dapat memenangkan dalam arena pertandingan 

secara resmi. Sementara itu, seorang non atlet beranggapan bahwa 

melakukan kegiatan olah raga bertujuan untuk mencapai kebugaran dan 

kesehatan jasmani, sehingga ia tak perlu berlatih keras untuk memenangkan 

suatu pertandingan tertentu. Demikian, kegiatan olah raga dapat dilakukan 

oleh setiap orang yaitu anak-anak, remaja atau dewasa. 

 

Ciri-ciri olah-raga. Adapun ciri-ciri olah raga ialah: bertujuan untuk 

meraih prestasi dan harus menguasai teknik ketrampilan olah-raga. 

  Bertujuan untuk meraih prestasi pertandingan. Secara formal 

seorang individu (atlet) melakukan program latihan-latihan olah-raga untuk 

meraih sasaran dan tujuan yang jelas yaitu prestasi dalam suatu arena 

pertandingan. Mereka dapat mempersiapkan diri dengan berlatih baik melalui 

bimbingan dan arahan dari seorang pelatih atau tanpa bimbingan dari pelatih.  

Namun biasanya, untuk atlet-atlet yang baik dan profesional terarah dan 

terbimbing melalui jadwal dan program yang teratur. Dengan demikian, target 

pencapaian dapat ditempuh dengan berhasil baik/gemilang. 

 

Menguasai teknik keterampilan olah raga. Untuk meraih keberhasilan 

dalam mencapai prestasi pertandingan dengan gemilang, setiap atlet akan 

mempersiapkan diri dengan menguasai teknik-teknik keterampilan olah raga. 

Penguasaan ini dijalani melalui latihan-latihan yang telah terprogram dan 

terbimbing di bawah asuhan pelatih. Seorang pelatih pun tentu mengetahui 

kriteria dan sasaran teknik keterampilan yang akan diajarkan dan harus 

dikuasai oleh atlet-atletnya. Mereka yang telah terlatih dan mengikuti program 

pelatihan secara teratur dan sistematis, diharapkan dapat memiliki kesiapan 

mental untuk bertanding dalam arena pertandingan olah-raga. Atlet-atlet 

yang telah siap mental dan memiliki penguasaan tek ketrampilan olah- 

raga, akan mampu menghadapi rintangan selama bertanding dan siap 

memenangkan pertandingan tersebut dengan baik. 
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Tabel 1.1 Perbedaan karakteristik bermain, bekerja dan olah-raga. 
 

 Karakteristik Bermain Bekerja Olah-raga 

1. Pelaku Anak, remaja 

& Dewasa 

Dewasa Anak, remaja 

& dewasa 

2. Motivasi Internal Eksternal Eksternal 

3. Tujuan Kesenangan Prestasi-

imbalan 

Prestasi 

bertanding. 

4. Persyaratan Tanpa 

keahlian 

Penguasaan 

keahlian 

profesi 

Penguasaan 

keterampilan 

olahraga 

 

2. 4. Psikologi bermain 

Diakui bahwa selama ini para ahli psikologi, seperti: Hughes (1999).  

Johnson, Chritie & Yawkey (1999); Tedjasaputra (2001) dan Berk (2001) 

tidak memberikan definisi secara jelas tentang psikologi bermain. Hughes 

maupun Tedjasaputra hanya memberikan gambaran dan ciri-ciri tentang 

kegiatan bermain. Padahal kajian dan penelitian tentang aspek-aspek psikologi 

dalam kegiatan bermain telah banyak diteliti oleh para ahli di negara-negara 

barat. 

Terdorong untuk mengembangkan kajian psikologi yang khusus 

membahas tentang bermain di tanah air, maka penulis memberanikan diri 

untuk menyampaikan pendapatnya. Yang dimaksud dengan psikologi bermain 

(play psychology) ialah ilmu perilaku yang secara khusus mempelajari dan 

memahami aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotorik maupun sosio-emosional 

dalam kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja maupun 

orang dewasa Bermain merupakan aktivitas yang melibatkan aspek-aspek 

psikologis dan dilakukan oleh setiap individu tanpa mengenal batas umur, 

karena manusia tergolong makhluk homoluden yaitu makhluk yang suka 

bermain. 

 

3. Posisi psikologi bermain dalam lingkungan ilmu psikologi 

perkembangan 

Psikologi perkembangan merupakan cabang dari ilmu psikologi umum 

yang khusus mempelajari tentang aspek-aspek fisik, kognitif maupun 

psikososial dari masa konsepsi, prenatal, bayi, anak, remaja, dewasa dan 

kematian (Papalia, Olds & Feldman, 2001; Santrock, 1999; Turner & Helms, 
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1995). Sementara itu, psikologi anak adalah bagian dari psikologi 

perkembangan yang secara spesifik mempelajari tentang aspek fisik, kognitif  

maupun psikososial pada anak mulai masa konsepsi sampai anak usia 

sekolah (6 - 12 tahun) (Berk, 2001). 

Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh setiap anak adalah 

bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan bersifat universal artinya setiap 

individu di seluruh dunia tanpa kecuali pasti melakukannya. Psikologi bermain 

adalah sebagai bagian dari psikologi anak, dan secara tidak langsung 

psikologi bermain adalah bagian dari psikologi perkembangan. Dengan 

demikian dapat digambarkan skema posisi psikologi bermain dalam lingkungan 

psikologi perkembangan di bawah ini.  

 

4. Tujuan, Manfaat dan Karir setelah Mempelajari Psikologi Bermain  

  Seorang individu yang mempelajari secara khusus tentang psikologi 

bermain ini diharapkan akan memiliki gambaran dan konsep-konsep teori 

psikologi bermain secara holistik-integratif. Penguasaan teori yang baik akan 

membuat seseorang memiliki kompetensi dalam menghadapi dan mengatasi 

 

  

Skema 1.1 Posisi psikologi bermain dalam lingkungan psikologi 

perkembangan 

Psikologi industri 
dan organisasi 

Psikologi 
pendidikan. 

Psikologi 
perkembangan 

PSIKOLOGI 

Anak 

Remaja 

Dewasa dan 
kematian 

Psikologi 
Bermain 

Psikologi 
anak 

berbakat 

Psikologi anak 
berkebutuhan 

khusus 
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masalah anak-anak. Dengan demikian diharapkan ia akan dapat menerapkan 

konsep-konsep teori psikologi bermain untuk membantu mengembangkan 

seluruh potensi anak di kemudian hari. Penerapan konsep teori tersebut 

dapat diwujudkan dengan membuat program-program pengembangan potensi 

melalui kegiatan bermain dalam kurikulum, melakukan terapi bermain untuk 

anak yang bermasalah atau memberi wawasan pengetahuan kepada 

masyarakat luas tentang arti dan pentingnya bermain bagi perkembangan 

potensi anak-anak. 

Dalam kehidupan karir, seorang sarjana atau psikolog yang menguasai 

konsep-konsep dan penerapan dari psikologi bermain, akan dapat memasuki 

dunia pengembangan potensi anak-anak, seperti: dosen, konselor dan 

konsultan anak-anak, pengembangan program acara anak-anak di televisi, 

perancang kurikulum pendidikan anak-anak di play-group atau taman kanak- 

kanak, konsultan dan perancang alat-alat permainan edukatif bagi anak- 

anak, bahkan dimungkinkan untuk menjadi pengusaha yang memproduksi 

alat-alat permainan edukatif bagi anak. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang pesat, maka psikolog anak yang menguasai bidang ilmu bermain 

dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang akurat bagi orangtua. 

Mereka dapat terlibat dalam perancangan program televisi yang akan disiarkan 

untuk kepentingan pengembangan potensi anak-anak. 

 

5. Metode Penelitian Psikologi Bermain 

Sebuah ilmu tak akan mengalami perkembangan dan kemajuan kalau 

tidak didukung oleh kegiatan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan 

secara terus-menerus akan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan 

baru untuk mendukung, menolak maupun merombak struktur konsep teori 

sebelumnya. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan penelitian 

tak dapat ditawar-tawar lagi. Tanpa penelitian kita tidak akan dapat berharap 

banyak terhadap kemajuan suatu ilmu. 

 

5.1. Jenis penelitian 

Dalam bidang psikologi sebagai disiplin ilmu perilaku, penelitian dapat 

dilakukan dengan 2 jenis yaitu: eksperimen dan non-eksperimen. 
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Eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yaitu suatu kegiatan 

penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independent variabel) terhadap variabel tergantung (dependent variable). 

dengan cara melakukan pengontrolan kondisi-kondisi tertentu. Penelitian ini 

dapat dilakukan dalam ruang laboratorium. Peneliti dapat menentukan 

prosedur tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itu, penelitian ini  

dapat dilakukan secara ulang baik oleh peneliti yang sama maupun oleh 

orang lain. 

 

Desain eksperimen 

Pre-test Treatment Post-test 

X1 ----- Y1 

X2 Treatment Y2 

 

Keterangan: 

Pre-test: pemberian angket (kuosioner) sebelum perlakuan. 

Variable independent. 

X1 = variable yang tidak memperoleh treatment. 

X2 = variable yang akan memperoleh treatment. 

 

 

Post-test: pemberian angket setelah memperoleh treatment. 

Variable dependent 

Y1: Variabel dependent setelah treatment. 

Y2: Variabel dependent setelah memperoleh treatment. 

 

 

Non-eksperimen. Apabila peneliti ingin mengetahui suatu hubungan 

atau perbedaan antar variabel penelitian tanpa melakukan proses pengontrolan 

kondisi tertentu, maka ia dapat menggunakan jenis penelitian non-eksperimen. 

Dalam hal ini, tidak perlu membuat prosedur atau langkah-langkah penelitian 

seperti yang disyaratkan dalam penelitian eksperimen. Penelitian non- 

eksperimen bidang bermain juga memiliki implikasi yang penting untuk 

pengembangan potensi anak-anak. Hasil-hasil penelitian non-eksperimen 

dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan evaluasi bagi efektivitas atau 

efisiensi suatu kegiatan bermain. 
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5.2. Masalah penelitian 

Masalah utama yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian 

ialah validitas dan reliabilitas. Masalah validitas dan reliabilitas erat  

hubungannya ketika seorang peneliti mengambil data di lapangan, apakah  

data yang akan diolah memenuhi kedua syarat tersebut. Tidak terpenuhinya 

kedua syarat tersebut, maka data penelitian cenderung belum bisa diolah  

dan diragukan hasil penelitian. Dengan diemikian, masalah validitas dan 

reliabilitas menjadi hal penting yang diperhatikan oleh para peneliti atau  

calon peneliti. 

 

Validitas Kerlinger (1994) mengungkapkan yang dimaksud dengan  

valid (sahih) ialah upaya untuk mengukur sesuatu secara tepat atau mengukur 

apa yang diukur dengan tepat. Ketepatan ini sangat dipengaruhi oleh proses 

pembuatan konsep teoritis maupun konsep operasional. Penjabaran konsep 

tersebut akan membawa si peneliti untuk membuat alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur variabel tertentu. Namun demikian alat ukur tersebut harus 

diuji-cobakan (try-out) pada sekelompok subjek yang memiliki karakteristik 

tertentu, untuk memperoleh taraf validitasnya. 

 

Reliabilitas. Reliable berarti konsisten, ajeg, stabil. Reliabel  

mengandung pengertian sebagai sesuatu yang ajeg tanpa mengalami 

perubahan yang mencolok. Keajegan atau kestabilan tersebut akan nampak 

pada hasil skor pengukuran suatu variabel tertentu, setelah melalui uji coba.  

Mungkin saja ada perbedaan antara skor terdahulu dengan skor yang  

dihasilkan pada pengukuran kemudian, namun perbedaan tersebut tidak  

besar dan masih dalam batas kewajaran (normal) yang dapat ditoleransi.  

 

 

5.3. Teknik pengumpulan data penelitian 

Menurut para ahli ilmu perilaku seperti Kerlinger (1994); Santrock  

(1999), Papalia, Olds & Feldman (2001) ada beberapa teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian yaitu: 

 

Observasi. Upaya untuk memperoleh data penelitian dengan 

mengamati sikap, tindakan atau perilaku secara langsung terhadap subjek 

partisipan penelitian. Pengamatan dapat dilakukan di dalam ruang laboratorium 
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atau di luar ruangan laboratorium. Dalam jenis penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, proses observasi sangat penting. Karena data 

pengamatan menjadi salah satu dasar analisis penelitian. 

  Proses observasi dapat dibantu atau dipermudah dengan menggunakan 

alat perekam seperti: video atau handy came (kamera video). Dengan hasil  

rekaman yang dilakukan di lapangan, maka akan dapat dilihat kembali   

seluruh perilaku subjek selama proses penelitian sebelumnya.  

 

Interview. Selain dengan teknik observasi, dalam penelitian yang 

menekankan analisis kualitatif juga menggunakan interview. Interview  

dilakukan untuk memperoleh gambaran perilaku yang sudah dilakukan, atau 

yang akan dilakukan oleh subjek, dengan cara tanya jawab langsung.  

  Interview dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan  

yang telah tersusun sebelumnya (structured interview) tetapi juga tanpa  

daftar pertanyaan (unstructured interview). Masing-masing memang ada 

kelebihan maupun kelemahannya. Kelebihan interview terstruktur ialah  

peneliti akan mudah untuk bertanya kepada subjek/partisipan secara berurutan 

tanpa mengalami kesulitan. Namun demikian, jenis interview ini cenderung 

kaku, karena berdasarkan urutan pertanyaan yang sudah ada. Sementara 

itu, dalam interview tak terstruktur, seorang peneliti akan secara leluasa 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, tanpa terpengaruh 

urutan pertanyaan. Namun demikian, dengan interview tidak terstruktur akan 

merugikan si peneliti karena peneliti tidak mampu bertanya secara sistematis 

dan berurutan, sehingga terkesan kurang persiapan dengan baik. 

 

Kuesioner. Kuesioner ialah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang akan diisi oleh subjek/responden penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui data sesuai dengan gambaran variabel penelitian. Dengan 

kuesioner, seorang peneliti akan memperoleh data penelitian yang banyak 

dan cepat dalam waktu yang singkat. Namun peneliti akan merasa rugi 

karena tidak dapat mengetahui gambaran perilaku secara mendalam dari 

subjek. 

 

Penggunaan tes. Tes-tes psikologis dapat dipergunakan dalam suatu 

penelitian agar memperoleh gambaran kepribadian, taraf kecerdasan atau 

karakteristik perilaku tertentu dari subjek penelitian. Karena itu, akan memberi  
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keuntungan dan manfaat besar bagi peneliti yang menguasai administrasi 

maupun interpretasi berbagai alat tes psikologi. Dengan demikian akan 

mendukung proses penelitian yang sedang dilakukannya. Tetapi perlu  

diketahui bahwa tidak selamanya suatu penelitian harus menggunakan tes 

psikologis, Penggunaan tes psikologis diperlukan seandainya memang dalam 

penelitian tersebut menghendaki adanya pengukuran atau pemeriksaan 

psikologis, Jadi penggunaan tes psikologis disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. 

 

Dokumentatif. Adakalanya catatan-catatan yang telah dimiliki atau 

dihasilkan oleh subjek atau hasil pemeriksaan yang sebelum penelitian,  

menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai data penelitian. Karena 

catatan dokumentatif akan menjadi bahan pertimbang dalam proses 

analisis data penelitian. Data-data yang bersifat dokumentatif ini misalnya: 

prasasti, candi, karya tulis buku harian, novel, puisi gambar-gambar, foto- 

foto atau berita-berita media yang mengkisahkan diri subjek 
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BAB 2 

SEJARAH PSIKOLOGI BERMAIN 

 

 

Pendahuluan 

Sejarah merupakan akumulasi dari berbagai rangkaian peristiwa masa 

lalu yang memiliki implikasi ilmiah maupun praktis untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang. Dengan sejarah, setiap individu dapat belajar hal- 

hal yang baik dan buruk untuk dapat menyikapi kehidupan secara arif- 

bijaksana, artinya tidak akan mengulang kesalahan fatal dimasa lalu tetapi  

akan bertindak lebih hati-hati agar semakin maju berkembang dengan baik. 

  Dalam sejarah perkembangan psikologi bermain dapat dicatat berbagai 

peristiwa penting dari masyarakat belahan dunia yaitu sejak masa purbakala  

(kuno) sampai modern (sekarang). Bermain merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh setiap anak dalam masa perkembangannya untuk menjadi 

sebagai orang dewasa. Sejak jaman purbakala, bermain sebagai kegiatan 

yang menyenangkan bagi anak-anak, karena mereka bebas mengekspresikan 

seluruh potensinya dengan meniru perilaku orangtua atau orang dewasa 

dari lingkungan sekitarnya. Namun demikian, mereka juga melakukan kegiatan 

bermain sesuai dengan perkembangan imajinasi dan fantasinya. Berikut ini 

akan dikemukakan perjalanan sejarah bermain sejak masa Yunani kuno 

sampai sejarah bermain di Indonesia. 

 

 

1. Sejarah Bermain Masa Yunani Kuno. 

Masyarakat Yunani kuno memandang bahwa bermain sebagai bagian 

kehidupan anak yang bersifat alamiah, artinya tanpa ada paksaan atau 

pengaruh dari orang lain pun, anak-anak akan melakukan kegiatan bermain 

untuk mengisi waktu dalam hidupnya. Dalam istilah Latin dikenal dengan 

"homoluden" yang berarti manusia adalah makhluk bermain, sehingga 

kegiatan bermain tak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang manusia. 

Kegiatan bermain dapat dilakukan oleh anak-anak atau remaja maupun 

orang dewasa. Peran orang tua sangat penting dan diperlukan untuk 

membimbing kehidupan anak agar dapat memasuki masa dewasa sebagai 

warga negara yang bertanggungjawab (Frech, dalam Hughes, 1999). 
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Intelektual seseorang yang menguasai bidang keilmuan akan mendapat 

tempat yang layak dan terhormat di masyarakat. Mereka memiliki peran 

penting untuk mengelola atau memberi nasihat keberhasilan dalam 

menjalankan suatu organisasi maupun di pemerintahan. Dengan dasar 

pemikiran tersebut, maka bermain yang dilakukan oleh anak-anak diharapkan 

dapat mengembangkan potensi intelektual mereka. Arah mengembangkan 

intelektual dimulai sejak masa anak-anak, sehingga masyarakat Yunani 

sangat kondusif mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang 

ilmu. 

Sampai dengan abad ke-12 pandangan masyarakat berorientasi pada 

kehidupan agama. Anak menjadi bagian penting untuk dipersiapkan sebagai 

orang dewasa yang akan meneruskan kehidupan agama. Maka semua 

kegiatan anak-anak harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Karena itu, 

kegiatan bermain tak memperoleh tempat yang semestinya bagi kehidupan 

anak. Masyarakat abad pertengahan memandang anak-anak sebagai orang 

dewasa mini (miniature version of adults), termasuk seluruh kegiatan yang 

dilakukannya. Oleh karena itu, bermain merupakan duplikasi dari kegiatan 

orangtua yang dilakukan oleh anak-anak. Bermain adalah kegiatan yang 

dilakukan anak-anak dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh orang- 

tua. Apa yang dilakukan anak-anak merupakan gambaran perilaku yang 

dilakukan oleh orangtuanya. 

 

 

2. Sejarah Bermain Masa Renaissance. 

Walaupun masa renaissance sebagai masa pencerahan bagi 

perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, namun masyarakat 

Eropa berpandangan negatif terhadap kegiatan bermain yang dilakukan oleh 

anak-anak. Sebaliknya justru anak-anak dijadikan sebagai subjek tenaga 

kerja yang dapat memperlancar kegiatan perkembangan industri. Mereka 

justru diperlakukan sebagai orang dewasa yang dapat dieksploitasi seluruh 

tenaga/potensinya. Hal ini terjadi pada anak-anak yang berasal dari keluarga 

yang berlatar belakang ekonomi rendah (keluarga miskin). 

  Namun untuk masyarakat yang berstatus sosial ekonomi menengah 

ke atas, anak-anak diberi kesempatan luas untuk memasuki pendidikan 

formal. Di tempat ini anak-anak memperoleh pengembangan potensi sebagai 

orang-orang yang terdidik/terpelajar. Selain itu, anak-anak memperoleh 
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kesempatan bermain. Hanya saja, masyarakat belum mampu memisahkan 

kegiatan permainan antara anak-anak dengan orang dewasa. 

  Hal yang cukup menarik dalam perkembangan masa renaissance ini 

yaitu di negara Jerman telah berdiri sebuah perusahaan yang memproduksi 

alat-alat permainan yang ditujukan untuk anak-anak. Jenis alat permainan 

berupa alat-alat atau perlengkapan rumah tangga yang berbentuk mini, 

seperti: gelas, piring, sendok, meja kursi, boneka. Sementara itu, produksi 

industri rumah tangga juga cukup maju yaitu dengan banyaknya produksi 

layang-layang untuk konsumsi anak-anak maupun orang dewasa. 

  Dengan berakhirnya masa renaissance, maka terjadi perubahan 

pandangan masyarakat Eropa secara luas. Mereka memiliki kesadaran baru, 

sehingga mereka beranggapan bahwa anak-anak sudah diterima dengan 

baik sebagai anak-anak dan bukan sebagai orang dewasa mini. Oleh karena 

itu, anak-anak diijinkan untuk bermain. Bermain adalah hak setiap anak. 

Mereka mempunyai kebebasan untuk bermain dan bebas untuk 

mengekspresikan imajinasinya selama bermain seorang diri atau bersama 

dengan anak-anak lain. 

 

 

3. Sejarah Bermain Bangsa Perancis. 

Seorang dokter berkebangsaan Perancis, Jean Heroad menulis 

sebuah buku harian yang banyak mencatat kisah kehidupan masa kanak- 

kanak dari Raja Louis XIII. Raja Louis XIII menjadi model dan kiblat peniruan 

bagi anak-anak bangsa Perancis, karena masa kanak-kanak Raja Louis 

dirasakan cukup menyenangkan dan membahagiakan. Raja Louis terdidik 

secara disiplin, tetapi tetap memiliki kegiatan bermain secara bebas sebagai 

seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Semasa kanak-kanak 

usia 17 bulan, Raja Louis dapat memainkan alat musik biola dan menyanyi, 

walaupun tidak sempurna seperti orang dewasa lainnya. Semasa usia batita 

(toddler), Raja Louis XIII bermain bola. Menginjak usia 4 tahun, ia bermain 

kartu dan belajar menembak pada sasaran tertentu yang sempit. Lalu dalam 

usia 6 tahun, ia bermain catur. 

Dengan melihat catatan harian yang mengkisahkan kehidupan masa 

anak-anak dari Raja Louis XIII tersebut dapat diketahui bahwa masa anak- 

anak memerlukan kegiatan bermain untuk mengisi kehidupan mereka. 

Kegiatan bermain dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat musik, 

  



 

22 

 

 

 

alat-alat olah raga, atau perlengkapan lainnya. Bermain dapat 

mengembangkan keterampilan bermain musik, olah-raga dan sebagainya. 

Sebagai seorang anak, raja Louis XIII benar-benar merasakan kebahagiaan 

sejati karena mendapatkan kebebasan bermain dan mampu mengembangkan 

segenap potensi dirinya. Ia melalui masa anak-anak dengan gembira. 

  Seorang ahli filsafat Perancis yang beraliran naturalis yaitu: Jean- 

Jacques Rousseau mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan kondisi 

bawaan. Ia dapat menjadi tidak baik, tetapi juga dapat menjadi orang baik.  

Anak-anak memiliki cara berpikir, melihat dan merasakan sesuatu sesuai 

dengan karakteristiknya sendiri. Hanya untuk menjadi manusia yang baik, 

maka seorang anak memerlukan bimbingan dan pendidikan yang terarah 

dari orang dewasa yang telah berpengalaman luas. Bermain sebagai sarana 

dan metode kegiatan belajar untuk mendidik anak-anak. Orangtua atau 

orang dewasa menerapkan kegiatan bermain untuk membimbing dan 

membina anak-anak di rumah. 

 

 

4. Sejarah Bermain Bangsa Inggris 

Dengan pengaruh kuat dari pandangan kehidupan gereja Katholik, 

maka masyarakat Inggris berkeyakinan bahwa anak-anak dilahirkan dalam 

keadaan berdosa. la memiliki dosa turunan yang berasal dari orangtua. 

Sebagai manusia berdosa, maka ia wajib tekun beribadah dalam gereja. 

Namun kemudian berkembang pula pengaruh reformasi kekristenan yang 

mampu mengubah cara pandang masyarakat. Seorang teolog Kristen, John 

Wesley menganggap bahwa bermain yang dilakukan oleh anak-anak, adalah 

sama pentingnya dengan kegiatan bekerja seperti orang dewasa lainnya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan bermain untuk anak-anak, telah 

disadari dan diterima oleh masyarakat luas. Keberadaan kegiatan bermain 

bagi anak-anak sudah diperhitungkan sebagai hal terpenting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan potensi mereka. 

Seorang filsuf empiris berkebangsaan Inggris, John Locke menyatakan 

pandangan bahwa manusia dapat menjadi baik atau jahat tergantung 

lingkungan hidupnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci (bersih), karena 

itu bagaimana lingkungan yang akan mewarnainya. Karena itu, pendapat 

Locke yang terkenal yaitu: Tabula rasa. Pendidikan lingkungan yang terbaik, 

menurut Locke, sebaiknya dimulai sejak bayi, agar berkembang secara 
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optimal. Bermain dapat dijadikan sarana kegiatan untuk mengembangkan 

potensi mereka, asal jenis kegiatan bermain tersebut terprogram dengan 

sistematis. 

Berdasarkan filsafat Tabula Rasa, maka bermain dianggap sebagai 

metode pembelajaran yang tepat untuk mendidik anak-anak di rumah maupun 

di lembaga pendidikan sekolah. Masyarakat bangsa Inggris sangat menghargai 

peran lingkungan pendidikan untuk pengembangan potensi anak. Karena 

itu, perkembangan pendidikan anak usia dini di Inggris berkembang pesat,  

sebab adanya kesadaran yang tinggi orangtua untuk mengikut sertakan 

anak dalam kegiatan pendidikan. 

 

5. Sejarah Bermain Bangsa Italia. 

Adalah seorang dokter wanita berkebangsaan Italia, bernama Maria 

Montessori. Ia dilahirkan pada tahun 1870, di Chiaravalle, Itali, dari keluarga 

kelas menengah ke atas. Ayahnya berprofesi sebagai seorang akuntan. Oleh 

karena itu, Montessori memperoleh pendidikan terbaik dari lembaga sekolah 

yang berkualitas di eranya. Selesai tamat dari pendidikan menengah, pada 

tahun 1890, Montessori memasuki Fakultas Kedokteran di Universitas Roma. 

  Pada jaman itu, Montessori dikenal sebagai mahasiswa kedokteran 

dan sebagai dokter pertama di Itali yang lulus dengan predikat sangat baik.  

Oleh karena itu, ia ditunjuk sebagai staf pada bagian psikiatri anak untuk 

menangani masalah penyakit anak-anak di Rumah Sakit San Giovanni. 

Ternyata bukan hanya anak yang menderita sakit secara fisik, tetapi juga 

anak-anak yang mengalami gangguan mental. Namun demikian, Montessori 

sangat menikmati pekerjaan ini. Ia dapat mengembangkan inisiatif dan 

kreativitas untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. 

  Menurut Montessori ada 5 tahap perkembangan proses bermain dan 

belajar pada diri anak yaitu: 

1. Observasi demonstrasi orang lain (observes 

demonstrations). Anak melihat atau mengamati terhadap 

kegiatan bermain pada diri anak-anak lain atau orang lain. 

Saat ini, anak hanya berperan sebagai seorang penonton 

terhadap perilaku anak-anak atau orang lain yang sedang 

bermain. Ia belum mau untuk terlibat aktif bersama dengan 

anak-anak lain. Proses pengamatan yang dilakukan oleh 

seorang anak, merupakan proses belajar untuk bisa 
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 melakukan kegiatan bermain di kemudian hari. 

2. Tahap pastisipasi (participation stage). Anak menjadi tertarik 

dengan kegiatan bermain orang lain, sehingga ia ingin 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Seorang anak sudah mulai 

memberanikan diri untuk terlibat aktif bermain bersama 

dengan anak-anak lain. Dengan bermain bersama dalam 

lingkungan kelompok sosial, maka seorang anak berlatih 

untuk mengembangkan ketrampilan sosial, belajar 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan memimpin, dan 

bekerja sama dalam tim. 

3. Ikut mempraktekkan dalam bermain (practice stage) 

Setelah berpartisipasi, maka anak mencoba ikut memainkan 

peran dalam proses kegiatan bermain. Ia belajar memahami 

dan melakukan peran penting untuk kelancaran bermain 

Mereka yang terlibat aktif bermain dalam kelompok sosial 

akan mampu memahami nilai-nilai dan aturan-aturan sosial 

yang disepakati bersama. Anak-anak menyadari bahwa 

norma-norma sosial yang menjadi dasar aturan bermain 

harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh anak untuk 

memperlancar kegiatan bermain tersebut. 

4. Peristiwa eureka (eureka moment). Suatu peristiwa yang 

menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya benar-benar 

memahami proses bermain dengan baik. Mereka yang 

sudah mempraktekkan kegiatan bermain dengan berbagai 

atribut aturan yang berlaku dalam bermain tersebut, akan 

mampu mengembangkan sikap tanggungjawab dan 

menghargai anak-anak yang lain. Setiap anak memiliki 

kesadaran untuk bermain dan menjunjung tinggi norma 

sosial, gunanya memperlancar proses bermain. Pemahaman 

yang baik ini sebagai hasil dari proses belajar bermain dalam 

lingkungan sosial. 

5. Berprestasi (performance). Temyata memahami tidak cukup, 

kalau tidak menguasai keterampilan bermain dan berupaya 

meraih prestasi dalam proses kegiatan bermain. Dengan 

demikian, ia berupaya menumbuhkan motivasi internal agar 

menjadi pemain terbaik. Dibutuhkan ketrampilan untuk 
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menguasai teknik-teknik bermain yang baik dan proses 

penerapan nilai-nilai aturan yang berlaku dalam kegiatan 

bermain, agar seorang anak dapat meraih kemenangan 

dalam kompetisi bermain. Mereka yang curang dan tidak 

menghargai/menjunjung norma sosial dengan baik, maka 

kemenangan yang diraihnya tidak ada artinya apa-apa, 

karena menciderai anak-anak yang lain. Oleh karena itu, 

setiap anak mempunyai hak untuk menang dalam kegiatan 

bermain, namun harus tetap menjunjung norma sosial dan 

jujur selama bermain. Dengan demikian, prestasi yang 

dicapai oleh seorang anak, dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral dalam lingkungan sosial. 

Bermain memang dijadikan sebagai sarana belajar bagi anak-anak 

agar dapat mengembangkan seluruh potensi intelektual, bakat, minat dan 

kreativitasnya dengan baik. Oleh karena itu, berbagai sarana maupun 

perlengkapan perlu disediakan, sehingga proses kegiatan bermain dan 

belajar dapat terarah secara sistematis, 

 

6. Sejarah Bermain Bangsa Amerika Serikat. 

Pandangan masyarakat Amerika Serikat masih dipengaruhi secara 

kuat oleh masyarakat bangsa Inggris, karena mereka sebagai masyarakat 

kolonial dari bangsa Inggris. Diperlukan moral dan karakter yang kuat,  

terutama moral agama pada diri orang dewasa untuk dapat membimbing 

dan mendidik anak-anak supaya menjadi orang dewasa yang berkepribadian 

kuat juga. Sebab orangtua (orang dewasa) adalah panutan dan model bagi 

anak-anak. 

Namun demikian, masyarakat belum jelas bagaimana menempatkan 

kegiatan bermain bagi anak-anak. Bermain belum dianggap sebagai kegiatan 

penting anak-anak. Mereka menganggap bahwa bekerja sebagai kegiatan 

utama. Itulah sebabnya, anak-anak dijadikan sebagai tenaga kerja muda 

yang dapat dipekerjakan dalam lingkungan industri. Masa abad 19, 

perkembangan industri maju pesat dan menyerap banyak tenaga kerja, 

sehingga anak-anak pun seringkali dilibatkan untuk bekerja. Anak-anak 

belum dihargai sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, 

namun anak-anak dipaksa orangtua atau orang dewasa lain, agar dapat 

membantu meningkatkan ekonomi atau keuangan keluarga. Sebab pada 
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masa itu, banyak keluarga Amerika yang miskin dan harus memenuhi 

kebutuhan ekonominya, sehingga anak-anak pun terpaksa harus bekerja 

membantu ekonomi orangtua. 

Menjelang abad 20, masyarakat Amerika Serikat mulai menghargai 

kegiatan bermain bagi anak-anak. Bermain tak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan mereka. Bermain sudah dapat diidentikkan dengan kegiatan 

utama bagi anak-anak. Karena itu, perlunya mempelajari kegiatan bermain 

dengan cara pandang ilmiah untuk mengoptimalkan perkembangan potensi 

anak-anak. Berbagai ahli pendidikan, psikologi atau kedokteran anak mulai 

memikirkan anak-anak agar dapat dipersiapkan dengan baik untuk memasuki 

masa depannya. 

 

7. Sejarah Bermain Bangsa Indonesia. 

Sebenarnya keberadaan kegiatan bermain tidak dapat dilepaskan 

dengan perkembangan dan kemajuan nilai-nilai sosial budaya masyarakat 

Indonesia. Hanya saja diakui keberadaan kegiatan bermain lebih dikenal di 

kalangan masyarakat kerajaan (istana sentris), namun kemudian masyarakat 

di luar kerajaan mulai mengembangkan budaya tradisional sesuai dengan 

kelas sosial-ekonominya. Dengan demikian berkembanglah kebudayaan 

yang berpusat di lingkungan kerajaan maupun kebudayaan di luar kerajaan. 

  Para ahli psikologi Indonesia seperti Tedjasaputra (2001), Munandar 

(1997) maupun Haditono (1992) menyatakan bahwa bermain memiliki peran 

penting bagi pengembangan kreativitas sejak masa kanak-kanak. Justru 

sejak dini, mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bermain 

supaya seluruh potensi, kecerdasan, bakat, kreativitas maupun inisiatif dapat 

dikembangkan dengan baik. Sebab dalam suasana yang menyenangkan 

seperti kegiatan bermain, anak-anak dapat belajar sesuatu tanpa merasa 

tertekan, stress atau takut, dengan demikian mereka akan mudah untuk 

memahami konsep-konsep pembelajaran. 

 

Bermain dan perkembangan sosial-budaya. Kegiatan bermain 

merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh anak-anak. Hampir setiap 

anak dari berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki karakteristik dan tipe 

permainan sendiri, sesuai dengan perkembangan corak latar belakang sosial- 

budaya. Banyak jenis permainan yang diakui sebagai bagian dari milik 

masyarakat tradisional, sehingga disebut permainan tradisional. Adapun 
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kegiatan bermain tersebut dapat mengembangkan berbagai aspek yaitu: 

fisik, kinestetik atau keterampilan psikomotorik, keterampilan sosial, inteletual,  

serta pengembangan nilai-nilai sosial budaya. 

Dalam kenyataan, kegiatan bermain tidak hanya dilakukan oleh anak- 

anak tetapi juga orang dewasa. Karena bermain sebagai sarana 

pengembangan nilai sosial budaya, sehingga orang dewasa perlu terlibat 

untuk mentransfer pengetahuan, wawasan maupun keterampilan yang 

dibutuhkan bagi anak-anak. Hal ini justru memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan dan pengembangan kreativitas di kalangan masyarakat luas. 

Banyak karya seni yang diciptakan oleh para seniman sebagai ungkapan 

apresiasi terhadap kegiatan bermain. 

Di kalangan masyarakat Bali terlahir karya-karya seni tari seperti: tari 

Kecak, Pendet, di masyarakat Melayu (Riau, Padang) telahir karya pantun 

atau puisi berbalas-balasan, di masyarakat Jawa terlahir karya seni seperti: 

lagu Yo Numpak Prahu Layar, Cublak-Cublak Suweng, tari kuda lumping, 

di masyarakat batak terlahir karya lagu Butet, di masyarakat Kalimantan 

terlahir lagu Serampang Duabelas dan sebagainya. 

 

Bermain dan Program Pendidikan Anak. Secara luas harus diakui 

bahwa kegiatan bermain sudah menjadi bagian penting yang tidak dapat di  

pisahkan dalam pendidikan pra-sekolah di Indonesia. Baik kelompok bermain 

(play-group) maupun Taman Kanak-kanak telah menerapkan kurikulum 

bermain sebagai sarana proses pembelajaran bagi anak-anak. Justru porsi 

terbesar kurikulum dalam pendidikan pra-sekolah memuat kegiatan bermain, 

sebab dunia anak adalah dunia bermain sehingga anak-anak merasa senang 

ketika melakukan kegiatan bermain. Mereka tidak akan mudah merasa bosan 

ketika melakukan kegiatan bermain. 

Proses belajar dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Bermain 

dapat dilakukan dalam ruangan kelas (in door) maupun di luar ruang kelas 

(out door). Hampir semua pendidikan pra-sekolah (kelompok bermain maupun 

taman kanak-kanak) yang ada di Indonesia telah menerapkan program 

bermain sebagai sarana belajar bagi anak-anak. Prinsip utamanya ialah 

bermain sambil belajar, belajar melalui bermain. 

 

Sejarah kegiatan bermain akan terus berkembang dan menyesuaikan 

dengan perkembangan yang dinamis di masyarakat. Perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka kegiatan bermain pun 

juga akan berkembang dan menyesuaikan kemajuan ilmu dan teknologi 

tersebut. Oleh karena itu, sejarah kegiatan bermain selalu meyesuaikan 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
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BAB 3 

TEORI-TEORI PSIKOLOGI BERMAIN 

 

 

Teori psikologi ialah konstruk konsep suatu pemahaman bidang ilmu 

yang dapat bermanfaat untuk menjelaskan suatu fenomena perilaku manusia. 

Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pandangan teori yang berkembang 

melalui pengamatan dan pengalaman empiris di lapangan. Teori psikologi 

berkembang melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi 

atau ilmu-ilmu perilaku manusia. 

 

Penelitian dan Teori Psikologi Bermain 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi praktis  

terhadap masalah-masalah psikologis anak-anak maupun bertujuan untuk 

pengembangan ilmiah. Penelitian dilakukan secara kontinyu untuk 

mengembangkan konsep ilmiah yang baru dan bahkan menumbuhkan teori 

baru. Ilmu psikologi sebagai disiplin ilmu perilaku manusia memiliki tanggung- 

jawab yang besar untuk pengembangan ilmiah, karena itu para ahli berupaya 

mengembangkan disiplin keilmuan sesuai dengan minat keahliannya (Coon, 

2004). 

Hasil-hasil penelitian para ahli dipublikasikan melalui terbitan jurnal- 

jurnal ilmiah internasional untuk mengkomunikasikan karyanya kepada 

komunitas ilmuwan. Para ahli dapat menelaah, mengkritisi dan mengkaji 

ulang untuk pengembangan ilmiah selanjutnya. Perbedaan pandangan di 

antara para ahli merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dan akan terus 

terjadi sebagai cerminan kondisi yang dinamis dalam proses pengembangan 

ilmiah. Dengan adanya perbedaan pandangan di antara para ahli, 

menunjukkan bahwa pengertian dan pemahaman suatu konsep teori tidak 

akan pernah sama sepanjang sejarah perkembangan suatu disiplin ilmu 

(Malim & Birch, 1998). 

 

Metode Penelitian dan Pengembangan Teori Psikologi Bermain 

  Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan 

suatu kegiatan penelitian. Para ahli dapat menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif atau kuantitatif, guna memperoleh hasil penelitian yang akurat.  

Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan 
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sendiri-sendiri, namun keduanya memiliki manfaat yang besar untuk 

pengembangan ilmiah. Para ahli juga dapat memanfaatkan kedua pendekatan 

tersebut agar memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Dengan hasil 

penelitian yang berkualitas, maka para ahli komunitas keilmuan akan 

memperoleh kesempatan emas untuk mengkaji dan menganalisa hasil  

penelitian tersebut, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengembangan konsep teori yang baik. 

Metode penelitian selalu berkembang secara dinamis, karena metode 

sebagai upaya dasar dalam pengembangan suatu ilmu, dan terus dibicarakan 

oleh para ahli dengan tujuan mempertajam penggunaan metode penelitian 

yang baik dan benar secara ilmiah. Metode penelitian sebagai bagian 

terpenting untuk pengembangan suatu disiplin keilmuan, karena proses 

pengambilan dan analisa data penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian. 

Bila proses pengambilan data kurang atau tidak memenuhi standar metode 

penelitian yang benar, maka berpengaruh kurang baik terhadap hasil 

penelitiannya. Kesimpulan hasil penelitian tersebut cenderung tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebaliknya, bila proses pengambilan 

data dan pengolahan data berjalan dengan benar, maka hasil penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

Jenis Teori Psikologi Bermain 

Sejalan dengan perkembangan hasil-hasil penelitian ilmu psikologi. 

maka para ahli berupaya untuk memformulasikan jenis teori yang berguna 

untuk pengembangan disiplin ilmu tersebut. Para ahli berupaya mengkaji 

secara teliti berbagai konsep teori dan mengelompokkannya. Secara umum 

ada 2 teori Psikologi Bermain yaitu teori klasik dan teori modern. 

 

1. Teori-teori Klasik 

Yang dimaksud dengan teori-teori klasik ialah suatu teori bermain 

yang memiliki fungsi untuk perkembangan pada aspek fisik semata. Para 

ahli seperti: Herbert Spencer, G. T. W. Patrick, dan G. Stanley Hall masih 

berpandangan secara sempit terhadap kegiatan bermain. 

 

Teori surplus energi (Herbert Spencer). Spencer menyatakan teori 

surplus energi. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya anak-anak yang 
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bermain itu memiliki kelebihan tenaga, sehingga bermain sebagai sarana 

untuk menyalurkan kelebihan tenaganya. Apabila tenaga (energi) yang ada 

pada diri anak-anak tidak tersalurkan dengan baik, maka yang terjadi adalah 

hilangnya energi yang tidak ada gunanya dengan baik. Karena itu, bermain 

sebagai upaya mengekspresikan potensi dan menyalurkan energi anak- 

anak, agar mencapai keseimbangan energi dalam dirinya. Spencer percaya 

bahwa energi anak-anak harus disalurkan secara positif melalui kegiatan 

bermain. 

Proses kegiatan bermain membutuhkan energi. Anak-anak yang 

terlibat aktif dalam kegiatan bermain harus menyalurkan energinya dengan 

sebaik-baiknya. Mereka berupaya mencari keseimbangan energi dalam diri 

masing-masing. Bermain memang menyenangkan, namun bermain juga 

harus mengorbankan waktu dan energi (tenaga). Dengan menyalurkan 

energi yang berlebihan dari dalam diri anak-anak, maka mereka akan 

memperoleh kehidupan yang sehat dan bahagia. 

 

Teori Recharge of Energy (Patrick). Berbeda dengan Spencer, 

Patrick justru berpendapat sebaliknya. Ketika dalam keadaan lelah dan 

santai, anak-anak justru memerlukan tenaga baru melalui kegiatan bermain. 

Bermain sebagai sarana kegiatan yang dapat memberi energi baru bagi 

anak-anak yang sudah habis tenaganya, ketika usai melakukan aktivitas 

serius seperti belajar di sekolah. Pandangan di sebut sebagai recharge of 

energy. Patrick merasa yakin bahwa dengan bermain, maka anak-anak 

akan memperoleh energi kreatif untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. 

Bermain sebagai sumber energi positif dan memberi inspirasi yang baik bagi 

anak-anak. 

Belajar di sekolah merupakan aktivitas yang menguras energi, waktu 

dan konsentrasi. Anak-anak yang aktif sekolah akan mengalami kelelahan 

fisik maupun psikis, karena harus berkonsentrasi penuh memperhatikan dan 

mengerjakan pelajaran-pelajaran di sekolah. Ketika dalam keadaan lelah, 

maka mereka berusaha mencari kegiatan yang variatif, yaitu dengan bermain 

Dengan bermain, anak-anak justru akan memperoleh pemulihan energi, 

karena mereka benar-benar menikmati selama proses bermain dan 

memperoleh kebahagiaan bersama dengan anak-anak yang lain. Bila kegiatan 

bermain itu dilakukan seorang diri, maka anak merasakan kebebasan 

mengekspresikan seluruh potensinya tanpa ada gangguan dari orang lain. 
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Upaya mengekspresikan potensi secara bebas tersebut menimbulkan rasa 

senang, puas dan bahagia. Dengan demikian, akan menimbulkan kondisi 

psikologis yang positif dan hal ini berpengaruh pula terhadap pemulihan 

kondisi fisiknya. 

 

Teori rekapitulasi (Stanley Hall). Stanley Hall adalah bapak psikologi 

perkembangan anak dan remaja, karena secara intensif menulis karya 

tentang perkembangan dan kehidupan anak dan remaja. Salah satu 

pandangan dari Hall yang terpenting tentang anak adalah kegiatan bermain 

Menurut Hall dalam teori rekapitulasi (recapitulation theory) dikatakan bahwa 

bermain sebagai kegiatan unik bagi anak-anak. Bermain sebagai salah satu 

kegiatan bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara evolutif 

menuju dewasa. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan cara pandang dari 

seorang ahli biogenetic, Karl Groos pada awal abad 20 tahun 1901). la  

juga menyatakan bahwa bermain sebagai persiapan alamiah bagi anak- 

anak untuk dapat memasuki masa dewasa. 

Secara alamiah, setiap individu akan mengalami perkembangan 

evolutif dari masa janin, bayi, anak, remaja, dewasa dan mati. Perkembangan 

evolutif bersifat universal dan dialami oleh setiap manusia di dunia. Namun 

untuk mendapatkan perkembangan optimal sebagai manusia, maka diperlukan 

suatu persiapan yang baik sejak usia dini. Bermain sebagai kegiatan positif  

bagi anak-anak untuk memasuki masa usia dewasa. Di dalam masa 

perkembangannya, bermain dapat menjadi metode pembelajaran untuk 

pengembangan potensi dan juga untuk mencapai keterampilan keterampilan 

yang dibutuhkan sebagai orang dewasa. Anak-anak akan merasakan 

kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena mereka mengekspresikan 

potensinya dan juga belajar mengembangkan potensinya agar semakin 

mencapai kesempurnaan. Mereka belajar berhitung, mengambar/melukis, 

berkomunikasi, kerjasama, bercerita dan belajar berorganisasi dalam 

lingkungan kelompok teman sebaya. Hal ini menjadi dasar persiapan sebagai 

orang dewasa. 
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Ringkasan theori-teori bermain. 

 Teori-teori klasik 

 Nama teori PENCETUS TUJUAN 

1. Surplus energy Schiller 

Spencer 

Mengeliminasi  

kelebihan energi. 

2. Rekreasi Lazarus Meregenerasi energi 

yang telah habis 

dipergunakan dalam 

kegiatan bekerja 

3. Rekapitulasi Hall Mengeliminasi insting-

insting binatang (ancient 

instincts). 

4. Practice Groos Menyempurnakan 

kebutuhan insting untuk 

menjadi orang yang 

lebih dewasa. 

 

2. Teori-teori Kontemporer. 

Para ahli yang dianggap mewakili tokok-tokoh kontemporer dalam 

memandang kegiatan bermain antara lain: Sigmund Freud, Ana Freud Jean 

Piaget dan Hull. 

 

Teori psikoanalitik (Sigmund Freud). Pengaruh teori Psikoanalitik 

dari Sigmund Freud memang sangat luas, termasuk dalam memandang 

kegiatan bermain. Menurut Sigmund Freud dan Ana Freud bahwa bermain 

memiliki nilai positif karena dengan bermain seorang anak dapat mengurangi 

taraf kecemasan yang dirasakannya. Kecemasan atau rasa takut anak dapat 

ditimbulkan dari kecemasan objektif atau realitas (objective or reality anxiety) 

dan kecemasan intingtual (instinctual anxiety). 

Kecemasan objektif ialah kecemasan yang ditimbulkan dari lingkungan 

eksternal. Bayi atau anak-anak merasa dirinya terancam terhadap lingkungan 

luar yang membahayakan dirinya. Sementara itu, kecemasan instingtif ialah 

kecemasan yang muncul karena adanya pertentangan yang dialami oleh 

ego ketika sedang melakukan mekanisme pertahanan diri. Rasa cemas 
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tersebut akan menganggu keseimbangan emosi individu. Oleh karena itu, 

dengan melakukan kegiatan bermain maka seseorang akan dapat mengurangi 

atau menghilangkan rasa cemasnya. 

Bermain mengandung unsur terapis, karena perasaan cemas, kuatir  

atau masalah psikologis lainnya dapat disalurkan melalui kegiatan bermain.  

Mereka dengan sekuat tenaga membebaskan ketegangan-ketegangan 

batin/psikologis, dengan bermain. Tekanan psikologis yang membebani 

dalam hidupnya harus dibebaskan atau dikeluarkan melalui kegiatan-kegiatan 

bermain. Karena itu, teori psikoanalisa klasik percaya bahwa bermain dapat 

dijadikan sarana terapi yang efektif bagi anak-anak yang memiliki masalah- 

masalah psikologis. 

 

Teori Neo-psikoanalitik (Erik Erikson). Masih dengan pandangan 

psikoanalitik, Erik Erikson menolak pendapat Sigmund Freud yang 

menyatakan bahwa bermain sebagai sarana untuk mengurangi rasa cemas 

anak. Menurut Erikson bermain itu memiliki fungsi strategis yaitu untuk 

membangun dan mengembangkan ego anak. Bermain membutuhkan energi 

fisik, sehingga hal ini akan membantu perkembangan fisik yang sehat. Selain 

itu, dalam bermain yang berhubungan dengan kelompok sosial, maka bermain 

akan meningkatkan keterampilan sosial (social ekill) serta harga dirinya (self 

esteem). Erik Erikson membagi kegiatan bermain menjadi 3 macam yaitu: 

  Bermain otokosmik (autocosmic play). Pada tahun-tahun pertama, 

bayi melakukan kegiatan bermain dengan banyak mengeksplorasi terhadap 

organ-organ tubuhnya. Ia banyak menggunakan organ-organ tubuh dengan 

cara melihat, mendengar, berbicara, berjalan. Anak menggunakan organ- 

organ tubuh untuk bermain. Ia menggerak-gerakan anggota tubuh (seperti 

tangan, kaki atau kepala) secara berulang-ulang (reaksi sirkuler primer). 

Dengan kegiatan bermain tersebut, anak merasa senang dan belajar sesuatu 

bahwa dengan menggerakkan anggota tubuh, ia mendapatkan suatu pelajaran 

dalam hidupnya. 

Organ-organ tubuh dianggap sebagai objek benda pertama bagi bayi 

yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain. Bayi merasa tertarik untuk 

mengetahui efek atau pengaruh penggunaan objek benda berupa organ 

tubuhnya terhadap hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Proses 

kegiatan bermain yang dilakukan oleh bayi dapat dijadikan sebagai metode 

pengembangan potensi diri, minimal bayi akan mengetahui pengaruh 

pemanfaatan organ tubuh terhadap perasaan senang dalam dirinya. 
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Bermain mikrosfer (microsphere play). Bentuk bermain yang berusaha 

untuk menguasai objek-objek sekitar anak, disebut bermain mikrosfer. Anak 

bukan hanya menggunakan organ tubuhnya, tetapi ia juga berupaya untuk 

menguasai benda-benda yang ditemui di sekitar lingkungan hidupnya. Ia 

mungkin akan menendang bola, memegang boneka, mengigit atau mengunyah 

mainan dari karet, meremas-remas kertas dan sebagainya. Bermain mikrosfer 

dilakukan oleh anak-anak usia 2 tahun pertama. Dengan bermain meggunakan 

objek benda, maka seorang anak akan belajar menguasai ketrampilan 

motorik kasar dan sekaligus belajar mengendalikan (menguasai) benda- 

benda tersebut agar tetap ditangannya. 

Bermain mikrosfer merupakan perkembangan dari autokosmik. Seorang 

anak sudah memperluas ketrampilan untuk menguasai objek benda di luar 

dirinya. Ia tidak lagi tergantung pada organ-organ tubuhnya, tetapi sudah 

berupaya untuk memadukan antara organ tubuh dengan objek benda di luar 

dirinya. Anak akan belajar menguasai ketrampilan motorik kasar dan 

bagaimana menguasai objek benda permainan, sehingga ia dapat 

memperoleh rasa senang. Dalam hal ini, anak sudah belajar berinteraksi 

antara dirinya dengan objek benda di luar dirinya, sebagai persiapan 

pengembangan eksplorasi terhadap lingkungan sosial di masa yang akan 

datang. 

Bermain makrosfer (macrosphere play). Anak-anak usia pra-sekolah 

yaitu 3 - 5 tahun (pre-school ages children) sudah mampu menguasai organ- 

organ fisik dan menguasai objek-objek di sekitarnya. Ia akan memperluas 

ruang gerak kegiatan bermainnya. la mencoba untuk bermain dengan 

melibatkan anak-anak lain. Karena itu, ia akan menunjukkan keterampilan 

di hadapan anak-anak lain dalam kelompok sosialnya. Ia mungkin berbagi 

cerita, pengalaman, pikiran (khayalan, fantasi) kepada teman-temannya. 

Demikian pula, teman-teman lain akan menunjukkan keterampilannya. 

Dengan demikian, antar anak sudah terjadi interaksi sosial yang bersifat  

mutualisme. 

Dengan menguasai keterampilan bermain makrosfer ini, menurut 

Erikson, anak-anak akan siap untuk menguasai nilai-nilai sosial budaya, 

sehingga mereka merasa siap memasuki atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial yang lebih luas. Bermain makrosfer menjadi pendorong 

bagi seorang anak untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungan yang 

lebih luas. Anak-anak merasa mendapat tantangan yang menarik untuk 
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menguasai lingkungan hidupnya. Anak-anak yang berhasil menguasai 

lingkungan hidupnya, maka mereka akan segera mengembangkan perasaan 

kompeten, berhasil, percaya diri, optimis dan memiliki inisiatif untuk 

berkembang di masa yang akan datang. 

 

 

Bermain menurut Teori Perkembangan kognitif (Jean 

Piaget). Beberapa tokoh psikologi yang mengembangkan teori perkembangan 

kognitif, antara lain: Jerome Brunner, Brian Sutton-Smith dan Jean Piaget. 

Para ahli ini menyatakan bahwa bermain merupakan ciri dari berkembangnya 

intelektual anak-anak serta sebagai salah satu kegiatan yang berfungsi untuk 

mengembangkan intelektualnya. Sebab, bermain memberi kesempatan bagi 

anak-anak untuk dapat memecahkan berbagai ragam masalah yang 

dihadapinya. Keberhasilan memecahkan masalah dengan baik, akan 

meningkatkan keterampilan kognitifnya yaitu semakin memiliki kemampuan 

berpikir secara kompleks ketika menghadapi masalah-masalah yang lain. 

  Seorang ahli psikologi berkebangsaan Swiss, yaitu Jean Piaget (1896- 

1980) menyatakan bahwa fungsi utama intelektual individu adalah untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kemampuan menyesuaikan 

diri sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya, semakin baik 

kapasitas intelektualnya maka semakin baik (berhasil dalam menyesuaikan 

  

Gambar 2. 1 Skema jenis bermain menurut Erik-Erikson. 
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dirinya. Menurut Piaget ada beberapa jenis penyesuaian diri terhadap 

lingkungan hidup yaitu: asimilasi dan akomodasi, belajar dan bermain. 

 

Asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ialah upaya untuk menyesuaikan 

diri dengan cara menguasai objek-objek yang ada di dalam lingkungan 

hidupnya. Di sini individu berusaha untuk mengubah, merekayasa atau 

mengatur lingkungan agar sesuai dengan kehendak, ide, pikiran atau 

keinginannya. Dengan demikian, prinsip dasar asimilasi ialah mengubah 

lingkungan agar sesuai dengan keinginan sendiri. 

Sementara itu, Piaget menyatakan bahwa akomodasi ialah 

upaya untuk menyesuaikan diri dengan cara mengubah konsep dan struktur 

pikiran agar sesuai dengan tuntutan lingkungan hidupnya. Dalam akomodasi 

yang berubah adalah dari dalam diri individu, terutama mental, pemikiran 

maupun konsep intelektualnya. 

Walaupun kedua konsep baik asimilasi dan akomodasi berbeda, 

tetapi keduanya terjadi dalam tempo yang hampir bersamaan. Ketika individu 

melakukan asimilasi, maka dalam pikiran individu juga berubah, karena 

memperoleh pengertian yang baru dari pengalaman tersebut, demikian pula 

sebaliknya. 

 

  

Gambar 2. 2 Skema asimilasi dan akomodasi menurut Piaget. 
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Bermain dan Belajar. Bermain sebagai sarana kegiatan untuk belajar 

bagi anak-anak. Dengan bermain, anak-anak belajar sesuatu, karena anak- 

anak memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari kegiatan bermainnya. 

Misalnya: Syauqi, seorang bayi berusia 6 bulan. Ia berusaha untuk memegang 

mainan boneka yang terbuat dari karet, kemudian dimasukkan ke dalam 

mulut untuk digigit, dikunyah dan dimuntahkan kembali. Sesaat ketika boneka 

digigit ternyata terasa kenyal, lalu dikunyah-kunyah dan tetap terasa alot 

(kenyal). Karena tidak berhasil, maka boneka tersebut dimuntahkan lagi. 

  Pada usia 2 tahun, anak-anak sudah mampu melakukan proses 

bermain konstruktif (contructiion games). Dalam hal ini, anak telah memiliki 

kemampuan permanensi objek (object permanence) yaitu melihat dan 

menyadari keberadaan suatu benda walaupun benda tersebut tidak ada di 

hadapannya (Miller, 1993; Crain, 1992; Papalia, Olds & Feldman, 2001), la 

dapat mengingat letak dan posisi keberadaan benda tersebut, sehingga ia 

akan mudah untuk mengambilnya atau menemukannya kembali. Dengan 

kemampuan ini, anak akan dapat merencanakan suatu kegiatan permainan 

baik untuk diri sendiri maupun dengan anak-anak lainnya. 

  Dalam pandangan Piaget bahwa perkembangan kognitif bahwa 

bermain tidak identik dengan belajar, tetapi bermain memerlukan kemampuan 

akomodasi maupun asimilasi sehingga terjadi proses belajar dalam diri anak.  

Sebab dengan bermain, maka anak akan memperoleh pengalaman baru 

untuk mengenal lingkungan dunianya. 
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Gambar 2.3 Skema proses bermain dan belajar 
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Teori Penggugahan Modulasi. Baik konsep psikoanalitik maupun 

konsep teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget mengakui adanya 

konsep motivasi internal (internal motivation). Seorang tokoh dari teori 

behaviorisme Amerika Serikat, Hull menyatakan bahwa individu melakukan 

suatu aktivitas karena didasari oleh dorongan eksternal (external motivation), 

terutama kebutuhan dasar (basic physiological needs). Pemenuhan kebutuhan 

dasar sebagai dasar dari munculnya kebutuhan berikutnya, terutama 

kebutuhan psikologis. Antara kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan 

psikologis bekerja secara seiring sejalan. Misalnya: seorang bayi memiliki  

motivasi kelekatan (attachment motivation) karena bayi ingin merasa dekat 

secara emosional dengan ibunya. Ikatan emosional sebagai kebutuhan 

sekunder, sedang motivasi kelekatan dianggap sebagai kebutuhan primer.  

  Motivasi untuk berperilaku tidak selamanya harus bersifat materi 

(external reward), tetapi kadang-kadang individu memerlukan motivasi 

kesempatan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang sesuai dengan 

kehendak atau keinginan sendiri. Anak-anak akan merasa berharga dan 

bangga kalau memperoleh kesempatan untuk bermain atau melakukan 

eksplorasi terhadap lingkungannya. Perasaan berharga akan tumbuh dan 

berkembang dalam diri anak, karena kehendaknya telah terpenuhi dengan 

baik. Dengan demikian, ia akan berperilaku secara positif terhadap orang 

lain maupun lingkungannya. 

Dalam teori modulasi gugahan (arousal modulation theory) 

mengandung pengertian bahwa anak-anak memiliki dorongan untuk 

mengoptimalkan seluruh sistem syaraf pusat dalam kegiatan bermain. Ketika 

anak-anak merasakan kondisi yang membosankan karena melakukan 

sesuatu secara rutin, maka dorongan bermain merupakan upaya untuk 

menciptakan suasana yang variatif dan menyenangkan dalam hidupnya. 

Sebab bermain akan memberi stimulasi untuk pengembangan berbagai 

aspek yaitu: fisik, intelektual, persepsi, keterampilan sosial, psikomotorik / 

kinestetik dan sebagainya (Hughes, 1999). 

 

Bermain Menurut Teori sosio-historis Lev Vygosky. Vygosky 

adalah seorang ahli psikologi yang berkebangsaan Rusia. Ia meyakini bahwa 

perkembangan intelektual seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

interaksi antara dirinya dengan lingkungan sosial budaya. Proses interaksi 

yang terjadi dalam konteks sosial budaya akan memberikan wahana 

 

  



 

40 

 

 

 

pembelajaran bagi individu, yaitu penyerapan dan pengolahan nilai-nilai dan 

wawasan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam hidupnya 

(Crain, 1992). Dengan mengacu pada pandangan ini, maka melalui kegiatan 

bermain anak-anak akan berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya. 

Hanya saja untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi perkembangan 

intelektual anak harus memperhatikan prinsip Zone of proximal development 

atau ZPD (dalam Hughes, 1999; Turner & Helms, 1995; Papalia, Olds & 

Feldman, 2001; Santrock, 1999). ZPD mengandung pengertian sebagai 

suatu masa kritis yang apabila memperoleh stimulasi yang tepat akan mampu 

menumbuh-kembangkan potensi anak secara maksimal. Tetapi seandainya 

melewati masa kritis tersebut kemungkinan akan mengalami kelambatan 

atau hambatan dalam perkembangan potensinya. 

Dalam kaitan dengan ZPD tersebut, Vygotsky mengajukan pandangan 

yang bersifat interaktif artinya bahwa perkembangan intelektual individu 

dipengaruhi oleh faktor alamiah (natural line) dan faktor lingkungan (the 

social-historical line). Menurut Vygotsky faktor alamiah bagi optimalisasi 

perkembangan anak terjadi pada usia 2 tahun pertama, selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor sosial-budaya (Crain, 1992). Karena itu, bermain dapat dijadikan 

sarana kegiatan pengembangan intelektual anak karena anak dapat melakukan 

interaksi dengan lingkungan sosial-budayanya. 

Oleh karena itu, dalam pengembangan potensi intelektual anak-anak, 

para orangtua atau profesional (guru, psikolog) untuk selalu memperhatikan 

prinsip ZPD. Kesempatan bermain yang terprogram dan terarah secara 

sistematis diperlukan agar pengembangan potensi benar-benar dapat terwujud 

dengan baik. Nilai-nilai sosial budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk 

pembelajaran bagi anak-anak. Orangtua atau profesional dapat melibatkan 

anak-anak untuk mendapatkan sumber pembelajaran tersebut, sehingga 

mereka dapat mengembangkan potensinya secara lebih optimal di masa 

yang akan datang. 
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 Teori-teori modern 

 Nama teori PENCETUS TUJUAN 

1. Psychoanalytic Sigmund Freud Mengatasi rasa cemas, 

kecewa/frustasi & 

menguasai pengalaman 

masa lalu. 

2. Kognitif Piaget Mengkonsolidasi  

belajar ketrampilan 

maupun konsep- 

konsep di masa lalu. 

3. soio-historis Vygotsky Penalaran abstraks, 

belajar melalui Zona 

Promimity (ZPD) dan 

pengaturan diri (self-

regulation). 

4.  Brunner Melatih keluwesan 

berpikir dan berperilaku. 

5. Taraf arti Bateson Mengembangkan 

kemampuan secara 

komprehensif agar 

berkembang secara 

signifikan. 
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BAB 4 

KEGIATAN BERMAIN 

PADA ANAK DUA TAHUN PERTAMA 

 

 

Pendahuluan 

Dunia anak adalah dunia bermain. Anak-anak mengisi seluruh waktu 

hidupnya dengan bermain. Bermain menjadi minat pilihan yang dilakukan 

oleh setiap anak. Anak-anak tergolong makhluk hilakukailakuomoluden yaitu 

makhluk yang membawa kodrat internal untuk bermain. Bemain dapat 

memberikan kesenangan dan sekaligus dapat menyalurkan kelebihan sumber 

energi internal. Pada anak-anak usia dua tahun pertama, kegiatan bermain 

dilakukan untuk pengembangan ketrampilan psikomotorik. 

  Orangtua yang memberikan kebutuhan anak untuk bermain, maka anak 

akan merasakan kebahagiaan selama bermain maupun sesudah bermain 

Kegiatan bermain dipandang sebagai suatu proses untuk memperoleh 

kebahagiaan anak-anak. Sebaliknya, orang tua yang melarang anak untuk 

bermain, berarti orangtua tidak menghargai hak anak atas kegiatan bermain. 

 

1. Perkembangan Masa Pra-natal. 

Sejak adanya proses konsepsi (yaitu proses pertemuan antara 

spermatozoon dengan ovum), maka muncullah calon makhluk hidup dalam 

rahim seorang perempuan (calon ibu). Konsepsi yang tumbuh dan berkembang 

secara sehat akan membentuk janin (Papalia, Olds & Feldman, 2008). Pada 

dasarnya, sejak proses pembentukan janin tersebut, makhluk hidup mulia 

melakukan gerakan-gerakan primitif yang sulit terdeteksi dengan baik. Namun 

perkembangan perilaku janin akan dapat diketahui dengan baik yaitu sejak 

janin menginjak usia 6 bulan. Janin sudah mampu untuk melakukan gerakan 

menendang-nendang, memukul atau menggerakkan tangan. Hal ini 

diperkirakan akan menjadi cikal bakal kegiatan bermain bagi anak di kemudian 

hari (Berk, 2005). 

Perilaku janin sangat dipengaruhi oleh 2 stimulus (rangsangan) yaitu 

stimulus internal maupun eksternal. Rangsangan internal berupa dorongan 

yang berasal dari kebutuhan fisik, seperti rasa lapar, haus, mengantuk dan 

sebagainya. Janin yang lapar atau haus akan bergerak aktif dengan cara 
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menendang-nendang, memukul (menggerakkan tangan), menggeliat sehingga 

dapat dirasakan oleh ibunya (Berk, 2005). Setelah terpenuhi kebutuhan 

tersebut, janin merasa kenyang, tenang dan mungkin terlelap tidur.  

Rangsangan eksternal (external stimulus) yaitu rangsangan yang diterima 

oleh janin dari lingkungan luar baik memiliki tujuan tertentu (programed 

stimuli) maupun yang tak bertujuan (unprogramed stimul) (Berk, 2005; Turner 

& Helms, 1995). 

Rangsangan yang tidak bertujuan dapat terjadi secara tanpa di 

sengaja, misalnya karena kondisi hubungan interaksi sosial antara ibu dengan 

ayah tidak harmonis yaitu diwarnai konflik, pertengkaran, atau perceraian. 

Kondisi tersebut juga akan dirasakan oleh janin. Janin merasa tidak nyaman, 

tidak tenang, kurang perhatian, terlantar, stress dan bahkan depressif. Kondisi 

ini akan membawa pengaruh pada perkembangan perilaku anak dikemudian 

hari, ia akan tumbuh menjadi anak yang pasif, pemurung dan sensitif / peka 

terhadap keadaan diluar dirinya (Papalia et al, 2008). 

Rangsangan yang bertujuan diberikan secara teratur, terarah dan 

terprogram dengan tujuan untuk perkembangan kepribadian janin semasa 

di kandungan maupun setetelah lahir. Rangsangan ini dapat berupa perlakuan 

yang mengoptimalkan potensi intelektual, memory, afeksi, psikomotorik janin 

dengan memberikan kondisi yang nyaman, tenang dan aman. Hal ini dapat 

terwujud dengan adanya hubungan yang harmonis antara ayah-ibu. Selain 

itu, ibu yang hamil atau ayah perlu sering mengajak bercakap-cakap dengan 

janin sambil menyentuh bagian perut, ibu mendengarkan musik yang lembut, 

ibu mendendangkan lagu merdu atau berdoa, membaca dan mendengarkan 

kitab suci. Walaupun janin belum mampu memahami, namun janin akan 

dapat melakukan reaksi positif terhadap rangsangan-rangsangan tersebut 

(Baldwin, 1967). 

 

2. Kegiatan Bermain Janin Masa Pranatal. 

Walaupun tidak terdeteksi secara jelas, namun gerakan-gerakan 

perilaku janin dapat dirasakan oleh ibu, terutama ketika janin telah menginjak  

masa triwulan kedua sampai triwulan terakhir. Gerakan kaki menendang, 

tangan meremas, menggenggam sampai menyentuh atau bahkan dimasukan 

kedalam mulut merupakan aktivasi pertama bagi kehidupan janin. Hal ini  

terjadi manakala janin merasa nyaman, tenang maupun terlindungi karena 

lingkungan psiko-emosional yang diberikan oleh ibunya (Berk, 2005). 
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Kegiatan bermain dilakukan oleh janin semasa ia dalam keadaan 

aktif atau tidak tidur. Memang kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, 

tetapi akan selalu dilakukan, setelah janin bangun dari tidurnya atau setelah 

merasa kenyang. Apalagi kalau memperoleh rangsangan eksternal yang 

terprogram, maka janin akan terbiasa untuk bergerak aktif mengikuti irama 

rangsangan tersebut. Kebiasaan semasa pranatal akan terbawa terus ketika 

janin telah lahir dan tumbuh berkembang menjadi anak-anak. 

  Aktivitas janin yang dilakukan selama dalam kandungan akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan perilakunya, ketika 

ia tumbuh berkembang sebagai anak, remaja maupun dewasanya. Janin 

yang sangat aktif bergerak selama di kandungan, maka ketika ia sudah lahir, 

keaktifan tersebut juga akan mewarnai perilakunya selama menjadi seorang 

bayi, anak-anak atau remaja. Keaktifan janin dapat diketahui dengan jelas, 

ketika ia menginjak usia triwulan kedua dan ketiga (terakhir) menjelang 

kelahiran di dunia. Masa triwulan kedua, janin melakukan gerakan-gerakan 

primitif dan belum terdiferensiasi dengan jelas. Ia hanya melakukan aktivitas 

sesuai dengan insting fisiologisnya. Namun ketika ia sudah menginjak masa 

triwulan ketiga, maka janin akan bergerak aktif menyesuaikan 

pertumbuhan/perkembangan organ-organ fisiknya yang sudah semakin agak 

sempurna, la dapat bergerak leluasa seperti menendang-nendang, 

mengepalkan tangan atau memukulkan tangan dan sebagainya. Aktivitas 

janin selama di kandungan tersebut menjadi prediksi untuk perkembangan 

hidup selanjutnya (Berk, 2005). 

 

3. Kepekaan orang tua terhadap kebutuhan janin dimasa pra-natal. 

Masa pra-natal adalah masa kritis yang menentukan perkembangan 

bagi makluk hidup (calon bayi) dikemudian hari. Selain kebutuhan biologis  

(makan-minum), janin juga memerlukan kebutuhan psikologis maupun 

spiritual. Oleh karena itu adalah penting untuk meningkatkan kepekaan 

orangtua guna memahami kebutuhan dini yang diperlukan oleh janin yang 

dikandungnya. 

Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang dibutuhkan janin 

di masa prenatal ialah dengan memberi perhatian dan kasih sayang secara 

ekstra. Hal yang utama adalah menjaga hubungan harmonis antara ayah- 

ibu calon orangtua janin. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatan dengan 

mengambil komitmen untuk selalu mengajak berkomunikasi dengan janin. 
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Walaupun belum mampu berbicara, namun hal itu akan berpengaruh secara 

positif bagi pekembangan keterampilan sosial (social skill) maupun kelekatan 

emosi (emotional attachment) pada bayi (anak) dengan orang tua di kemudian 

hari (Crain, 1992). 

Satiadharma (2002) menyatakan bahwa musik yang bernada lembut 

(misalnya: musik klasik) memiliki peran penting bagi pengembangan 

kecerdasan emosional (emotional intellegence) maupun kompetensi sosial 

bagi individu. Dengan demikian, orangtua dapat memberi treatment (perlakuan) 

terhadap janin. Caranya, orangtua atau ibu kandung dapat memutarkan 

musik-musik yang lembut untuk dapat didengarkan oleh janin. Hal ini lakukan 

secara berulang-ulang sehingga janin (calon bayi) merasa terbiasa dengan 

nada-nada musik. Kebiasaan mendengarkan musik selama masa janin di 

kandungan dapat meningkatkan kepekaan untuk mencintai musik, menumbuh- 

kembangkan keberbakatan dan kreativitas musik, atau mempertajam 

pemahaman terhadap nilai-nilai seni musik, sehingga ketika ia lahir sebagai 

bayi dan tumbuh sebagai anak-anak, maka ia dapat dengan mudah diajari 

dan dilatih untuk bermain musik. Dalam studi kasus tokoh berbakat dan 

kreatif dunia, seperti Bethoveen, Mozart atau Johanes Sebastian Bach, 

ditemukan bahwa mereka sudah mendengarkan musik sejak di dalam 

kandungan. 

Kebutuhan psikologis harus menjadi prioritas orangtua untuk mencapai 

kehidupan potensi bayi yang sehat. Bayi-bayi yang mendapatkan kebutuhan 

psikoemosional yang baik, juga akan mempengaruhi kelekatan emosi 

(attachment) yang positif. Bayi akan mengembangkan kelekatan emosi yang 

aman dengan orangtua, karena orangtua dapat memenuhi kebutuhan dasar 

dan menjadikan bayi memiliki kelekatan yang aman (secure attachment), 

sehingga mereka akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, aman 

terlindung, dan menumbuhkan sikap positif terhadap diri maupun orang lain. 

Sebaliknya bayi yang tidak mendapatkan kebutuhan psikologis yang baik, 

mereka akan menjadi pribadi kurang percaya diri, pencemas, sulit menjalin 

relasi dengan orang lain, karena mereka memiliki kelekatan emosi yang 

tidak aman (insecure attachment) (Papalia, et al, 2008). 

 

Kebutuhan spiritual. Jamaludin Ancok (1992) seorang dosen 

fakultas psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta pernah mengungkapkan 

dalam kuliah Psikologi Lingkungan dan Kependudukan. Ketika kuliah 
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mengambil program S-3 (Ph.D) di Universitas Colorado. Ancok sering berdoa 

dan menguji atau membaca Al-Quran didepan istrinya yang sedang 

mengandung. Tiga-empat tahun setelah bayinya lahir ternyata ia menjadi 

anak yang mudah dididik untuk membaca bahasa Arab dan Al-Quran dengan 

baik. Sebaliknya, kakak dari anak tersebut yang dilahirkan di Indonesia,  

semasa di kandungan tak pernah mendengar suara pengajian atau doa dari 

Ancok. Rupanya anak tersebut cukup sulit untuk diajar membaca kitab suci 

maupun beribadah. Ia memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan adiknya untuk dapat hidup yang taat kepada Tuhan. 

  Dari kisah tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan 

kebutuhan spiritual sejak dimasa pra-natal akan memberi pengaruh yang 

bersifat positif bagi perkembangan dan kehidupan spiritual bagi anak 

dikemudian hari. Sebab manusia terdiri dari aspek fisik, psikis maupun 

spiritual atau roh (Rajagukguk, 2001). Anak-anak akan mudah diajar dan 

dididik untuk hidup taat kepada Tuhan dengan melakukan ajaran-ajaran 

agama dengan baik. Oleh karena itu, orangtua dapat memberi stimulus 

eksternal pada janin sebagai sarana kegiatan bermain pasif bagi calon 

bayinya, berupa kegiatan berdoa atau membaca kitab-kitab suci. 

 

 

4. Kegiatan Bermain pada Anak Tahun Pertama. 

Sesaat setelah dilahirkan, bayi memiliki karakteristik khusus yaitu  

tidur secara aktif. Selain makan, minum, menangis, tersenyum, tertawa, 

buang air kecil atau membuang kotoran, kegiatan utama bagi bayi adalah 

tidur. Namun pada saat-saat tertentu bayi akan melakukan aktifitas untuk 

menggerakkan organ-organ tubuhnya dengan tujuan untuk menghilangkan 

kebosanan, rasa capai atau letih. 

 

Bermain sensori-motor (sensorimotor play) pada Anak Tahun Pertama. 

  Dalam pandangan teori perkembangan kognitif, Jean Piaget maka 

bayi memiliki karakteristik bermain sensori-motorik. Tahap sensori-motor 

ditandai dengan suatu kegiatan berulang-ulang yang melibatkan organ-organ 

panca indera untuk memperoleh rasa senang pada bayi (Crain. 1993; Miller. 

1992) dengan demikian yang dimaksud dengan bermain sensori-motor ialah 

kegiatan bermain yang menggunakan organ-organ panca indera dengan 

 

  



 

48 

 

 

tujuan memperoleh rasa senang. Misalnya: mengamati, mendengar, mencium, 

mencium, mengecap, mengigit, menekan atau memuntahkan sesuatu 

(Hugines. 1999). Adapun menurut Piaget karakteristik bermain sensori motor 

pada bayi antara lain: 

 

Reaksi Sirkuler Primer (Primary circular reaction). Setelah melakukan 

kegiatan atau perilaku yang bersifat reflektif, ketika menginjak usia satu 

sampai empat bulan maka bayi akan melakukan reaksi sirkular primer. Yang 

dimaksud dengan sirkular primer adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang oleh bayi sebagai reaksi terhadap stimulus terhadap 

organ-organ tubuhnya. 

Pengalaman baru ini dirasakan memberi kesenangan sehingga akan 

diulang-ulang, misalnya: jari-jari tangan atau tangan disentuhkan, dimasukkan 

dan dikunyah kedalam mulut, tangan mengenggam kemudian memukul ke 

udara, tangan berusaha untuk meraih dan menangkap muka/kepala, kaki 

dihentak-hentakan ke atas tempat tidur, kaki menendang atau tangan berusaha 

unutk memegang kaki. Semua aktifitas tersebut ternyata gagal, sehingga 

bayi berusaha untuk mengorganisir suatu struktur aktifitas sampai bayi 

berhasil memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan atau kegiatan 

bermain yang melibatkan organ-organ tubuh, seperti mulut, tangan dan kaki 

(Carin. 1992). 

 

  

Reaksi Sirkuler 

Primer 

Satu skema 
kegiatan yang 
mendatangkan 

rasa senang 

Menendang 

dengan kaki 

Gambar 3.1 Skema reaksi sirkular primer 
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Reaksi Sirkular sekunder (secondary sircular reaction). Reaksi 

sirkular sekunder terjadi pada usia 4-8 bulan yaitu merupakan kelanjutan 

dari reaksi sirkular primer. Reaksi Sirkular sekunder yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh bayi dengan tujuan untuk memperoleh hasil reaksi dari 

lingkungan eksternal (Berk. 2001; Crain. 1992; Hughes, 1999). Perilaku 

reaksi sekunder ini mendatangkan rasa senang bagi diri sendiri, karena ia 

melihat dan mengingat hasil dari proses kegiatan bermainnya. Apabila 

hubungan dengan orang lain, makan bayi akan melihat reaksi dari orang 

lain, misalnya; senyuman, tertawa, mengajak bercanda, berusaha untuk 

berbicara dan sebagainya. 

Bayi dapat menyadari dan merasakan rekaksi yang diberikan oleh 

orang-orang yang ada disekitarnya, bahwa mereka merasa senang. Dengan 

demikian kegiatan bermain tersebut akan diulang-ulang dengan tujuan yang 

sama yaitu mendatangkan kesenangan bagi orang lain maupun diri sendiri 

(Crain, 1992). Contohnya: Lauren, anak perempuan Piaget melihat bola 

yang digantung diatas langit-langit. Kemudian ia mencoba untuk menendang 

atau memukul dengan tangannya, ternyata bola tersebut bergerak-gerak. 

Di hari-hari lain Lauren mengulang kegiatan bermain tersebut yaitu 

menendang-nendang dan bola bergerak-gerak. 

 

 

Reaksi Sirkuler Tersier (Tertiary circular reaction). Ketika menginjak 

usia 8-12 bulan, kegiatan bermain pada anak semakin meningkat dan lebih 

kompleks. Anak akan memiliki pemahaman terhadap pengalaman yang 

dirasakan sebelumnya yaitu semasa reaksi sirkular sekunder. Dengan bekal 

tersebut, anak akan melakukan kegiatan bermain dalam tahap reaksi sirkular 

tersier yaitu anak belajar bermain dengan mengkoordinasikan duan skema 
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Gambar 3.2 Skema reaksi sirkular sekunder 
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aktivitas yang berbeda/terpisah untuk memperoleh suatu hasil tertentu. 

Misalnya: Lauren ingin meraih kotak korek api yang terletak dilantai, tetapi 

kotak tersebut segera diambil oleh Piaget. Namun pada hari lain, Lauren 

melihat dan ingin mengambil kotak korek api, lalu Piaget mengambil dan 

diperlihatkan bahwa korek api itu ada ditangannya. Lauren pun segera 

menabrak tangan Piaget dan dapat menyerobot (mengambil) (striking and 

grabbing) kotak korek api tersebut dengan berhasil (Crain. 1992; Hughes. 

1999). 

 

Tabel 2.1 Sub-sub tahap perkembangan bermain sensori-motorik menurut 

Jean Piaget (diolah kembali dari Berk, 2001: Crain. 1992; Hughes, 1999) 

 

No Tahap Karakteristik Intelektual Tipe Bermain 

1 Lahir – 1 

Bulan 

Aktivitas utama yang 

bersifat reflek-reflek 

sederhana 

Bayi belum memiliki 

ketrampilan bermain 

yang berarti. Sebab 

masih berdasarkan 

aktivitas reflek. 

 

2 1-4  Bulan Reaksi sirkular primer. 

Bayi melakukan satu 

skema aktivitas yang 

berulang-ulang dengan 

menggunakan organ 

tubuhnya. 

Bayi bermain dengan 

menggunakan organ 

tubuh, secara  

berulang-ulang karena 

menimbulkan rasa 

senang bagi dirinya. 
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dengan satu 

tujuan 

Menabrak 

Gambar 3.3 Skema Reaksi sirkular tersier. 
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3 4-8  Bulan Reaksi sirkular 

sekunder. Bayi akan 

melakukan 2 skema 

kegiatan untuk 

mengetahui suatu 

hasil tertentu. 

 

Bayi dapat menabrak 

tangan dan 

mengambil bola jatuh 

dari pegangan tangan 

orang tuanya. 

4 8-12 Bulan Masih dalam tahap 

reaksi sirkular 

sekunder. Selain itu, 

bayi memiliki  

kemampuan 

permanensi objek. 

 

Bayi dapat mengingat 

dan mencari 

(menemukan) kenali 

benda-benda mainan 

yang tersembunyi. 

5 12-18 Bulan Reaksi sirkular tersier. 

Bayi dapat melakukan 

2 atau lebih kegiatan 

untuk memperoleh 

satu hasil yang 

berbeda-beda. 

Anak menendang 

meja beberapa kali 

dengan jenis atau 

taraf energi 

tendangan yang 

berbeda, sehingga 

menghasilkan 

suara/bunyi yang 

berbeda-beda pula. 

 

6 18 Bulan ke 

atas 

Representasi Mental. 

Bermasin simbol. 

Anak mampu untuk 

mengkisahkan 

kembali khayalan, 

ingatan atau apa yang 

pernh dilihat, dialami 

dan dirasakannya. 

Anak-anak bermain 

dengan menceritakan 

pengalaman, pikiran 

atau yang 

dikhayalkan kepada 

orang lain (teman, 

orang tua atau benda-

benda mati). 
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BAB 5 

KEGIATAN BERMAIN 

DENGAN OBJEK BENDA PADA ANAK 

SAMPAI DENGAN TIGA TAHUN PERTAMA 

 

Pendahuluan 

Menurut Erik Erikson bahwa anak yang melakukan kegiatan bermain 

dengan objek benda, merupakan bagian kelanjutan dari perkembangan 

autokosmik dan menuju perkembangan makrosfer. Menggunakan objek 

benda dalam bermain sebagai cara anak untuk berinteraksi antara dirinya 

dengan lingkungan hidupnya. Seorang anak dituntut untuk berkembang lebih 

baik lagi, ia tidak saja menguasai organ-organ tubuhnya, tetapi juga bagaimana 

menguasai diri agar dapat menguasai lingkungan di luar dirinya. 

  Anak-anak yang berhasil menguasai lingkungan hidup adalah mereka 

yang siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar sehingga diharapkan 

menjadi individu yang mandiri, dewasa dan bertanggungjawab terhadap 

hidupnya sendiri. Sifat mandiri dan bertanggungjawab perlu dilatih dan 

dikembangkan sejak usia dini, dengan tujuan mendorong perkembangan 

potensi anak yang baik. Karena itu, bermain dengan menggunakan objek 

benda merupakan langkah penting bagi perkembangan seorang anak. 

 

1. Bermain dengan Objek Benda 

Diperlukan ketrampilan psikomotorik yang baik bagi seorang anak 

yang akan melakukan kegiatan bermain dengan menggunakan objek benda 

yaitu seperti kemampuan menggenggam dan memegang (gaps and handel) 

objek benda (Hughes. 1999). Tanpa kemampuan tersebut, kemungkinan 

anak akan mengalami kegagalan dalam kegiatan bermain memegang objek. 

Dengan demikian, otot-otot tangan maupun koordinasi mata harus dapat 

bekerja sama dengan baik. Hal ini dapat tercapai dengan baik apabila telah 

berfungsinya koordinasi sistem syarat pusat utuk mengatur organ-organ 

tubuh (Carlson. 1994) selain itu, anak sudah mampu untuk merangkak, 

berdiri dan bahkan berjalan, walaupun masih terlatih-latih (belum kokok) 

(Papalia, Olds & Feldman, 2001). Kemampuan-kemampuan ini memungkinkan 

anak untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungan hidupnya. Dengan 

demikian akan memperluas ruang gerak dan aktivitas berman bagi anak. 

Dibandingkan dengan masa sebelum anak mampu merangkak atau berjalan 
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(Hughes, 1999). 

Pada usia satu tahun, anak dapat menyentuh, meraba dan memegang 

objek benda yang ada di lingkungan sekitarnya, misalnya: boneka, gelas, 

bola, mobil-mobil, topi, baju dan sebagainya. Sebenarnya bermain dengan 

objek benda akan memberi keuntungan bagi perkembangan psikomotorik 

anak. Anak semakin terampil dalam memegang, menggenggam, melempar 

atau melepaskan objek benda tersebut dengan baik. 

 

 

1. Perkembangan Bermain dengan Objek Benda pada Anak Tahun 

Pertama. 

Bermain bagi seorang anak tahun pertama adalah suatu kegiatan 

yang mendorong perkembangan seluruh potensi hidupnya. Anak berupaya 

menggunakan organ-organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan bermain 

yang dapat menyenangkan hatinya. Bermain dengan menggunakan objek 

benda sudah mulai dilakukan anak tahun pertama. Adapun ada 3 tahap 

perkembangan bermain dengan objek benda pada anak tahun pertama: 

 

Bermain Masa Lahir sampai 3 bulan. Masa ini bayi belum mampu 

untuk memegang objek benda, karena belum memiliki kematangan dan 

kemampuan untuk mengkoordinasi otot-otot tangannya. Pada bulan-bulan 

tersebut, bayi justru memiliki gerakan-gerakan refleks yang bekerja secara 

efektif, artinya gerakan refleks berfungsi dengan baik. Misalnya: reflek 

menggenggam, reflek menginjak, refleks babinski, refleks moro dan 

sebagainya. Hal ini terjadi karena belum berfungsinya koordinasi sistem 

syaraf otonom yang bekerja untuk menggerakkan secara sengaja terhadap 

otot-otot tangan (Carlson, 1994). 

Namun demikian, kegiatan bermain yang dilakukan oleh bayi terbatas 

pada proses penginderaan yang terbatas seperti; mengamati 

(observasi/looking), mendengar (hearing), merasakan (feeling), atau mencium 

(taste) terhadap stimulus ekstemal yang disediakan oleh lingkungan sekitarnya. 

Bayi masih terlihat pasif untuk berhubungan maupun melakukan manipulasi 

tehadap objek-objek sekitarnya. 

 

Bermain Masa usia 3-6 Bulan. Pada usia 4-6 bulan, bayi mulai 

mampu untuk melakukan koordinasi mata dan tangan untuk meraih sesuatu. 
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Ketika diletakkan di atas pangkuan orangtua, bayi juga mulai melakukan 

manipulasi terhadap ojek-objek sekitar. Misalnya denagn cara memegang 

atau meraih benda tertentu. Tepatnya pada usia 5 bulan, bayi dapat bermain 

dengan objek benda, misalnya memegang secari kertas, memegang atau 

menggigit bajunya (Hughes. 1999). 

Pada masa ini, menurut pandangan Piaget (dalam Berk, 2001; 

Crain. 1992: Miller. 1993: Papalia, Olds & Feldman. 2001) bayi mencapai 

tahap kemampuan reaksi sirkulasi sekunder, ia akan mampu melakukan 2 

skema kegiatan dari aspek psikomotorik untuk mencapai suatu hasil tertentu, 

sehingga terus di ulang-ulang, misanya menendang boneka dan melihat 

hasilnya yaitu boneka bergerak atau bergoyang. Selain itu, menurut Berk 

(2001) bayi akan dapat meniru (imitasi) terhadap perilaku-perilaku yang 

menarik dan mudah dikenal dari lingkungannya. Misalnya: bayi meniru 

membuka mulutnya ketika melihat orangtuanya membuka mulutnya. 

 

Bermain pada Masa Usia 6-12 bulan (1 tahun). Sigmund Freud 

(dalam Berk, 2001; Crain. 1992; Hall; Lindzay & Campbell. 1998: menyatakan 

bayi pada usia ini masih tergolong masa oral (oral stage), yaitu bayi mencari 

pemuasan fisiologis melalui mulutnya. Karena itu, pola kegiatan bermain 

yang dilakukan oleh bayi adalah bagaimana memasukkan objek benda ke 

dalam mulutnya, misalnya: mengunyah, menggigit atau menelan. 

  Dilihat dari aspek perkembangan psikomotorik, maka pada usia ini, 

bayi mulai mampu duduk, merangkak dan berdiri sendiri. Kemudian bayi  

akan dapat berjalan dengan bantuan tangan dari orang lain (orangtua). 

Kemampuan dasar ini memberi modal untuk memperlancar kegiatan bermain 

eksplorasi teradap lingkungan sekitarnya, walaupun masih terbatas. Namun 

pengalaman eksploratif ini akan memneri pengalaman baru (new experiences) 

bagi bayi. 

Piaget (dalam Berk. 2001; Crain. 1992: Miller, 1993; Papalia, Olds & 

Feldman. 2001) mengungkapkan beberapa ciri perkembangan kognitif pada 

bayi usia 6-12 bulan, antara lain: a) bayi telah memiliki kemampuan reaksi 

sirkular sekunder. b) bayi sedang memasuki masa reaksi sirkular tersier 

serta c) kemampuan permanensi objek (object permanence). Dengan 

permanensi objek maka bayi akan mampu mengingat, mengetahui dan 

mengambil kembali suatu benda walaupun letaknya tersembunyi. Apabila 

bayi melihat benda mainannya tersembunyi, maka ia akan segera mencari 

dan mengambilnya dengan berhasil. 
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2. Upaya praktis bagi orangtua untuk pengembangan potensi bayi. 

  Stimulasi eksternal yang disengaaj sangat penting dan dibutuhkan 

untuk menumbuh-kembangkan seluruh potensi bayi. Peran orangtua sebagai 

stimulator diharapkan mampu memberikan lingkungan yang menumbuhkan 

reaksi-reaksi aktif dari bayi. Ada beberapa stimulasi yang dapat dilakukan 

orangtua antara lain: 

 

Hubungan harmonis antara suami-isteri (ayah-ibu/orangtua). 

Bayi akan mudah tergugah motivasinya unutk melakukan reaksi positif 

terhadap ruang yang nyaman, tenang, sejuk dan damai. Hal ini tercipta 

apabila ada kondisi hubungan interaksi sosial ayah-ibu yang harmonis, 

sehingga bayi akan merasa nyaman dan tenang bersama atau berdekatan 

dengan kedua orangtuanya. 

Melalui prinsip perkembangan psikososial dari Erik-Erikson bahwa 

basic trust ><mis-trust terjadi pada usia ini (Berk. 2001; Hall, Lindzay & 

Campbell, 1998). Maka keharmonisan hubungan orangtua akan membei 

rasa aman bagi bayi, sehingga akan mudah memiliki rasa pecaya terhadap 

lingkungan sekitarnya, terutama pada orangtua. Caranya orangtua mengajak 

bercanda, bermain maupun berinteraksi langsung dengan anak. 

 

Membuat ruang stimulator. Ruang stimulator ialah ruangan yang 

disediakan bagi bayi agar menumbuhkan reaksi bayi untuk berinisiatf, aktif  

dan kreatif dalam mengoptimalkan seluruh potensinya. Ruang stimulator 

yang baik akan membuat bayi merasa betah, tertarik dan tertantang untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan guna mereaksi terhadap lingkunganya. Ruang 

ini dapat diberi gambar-gambar yang mengundang minat atau ketertarikan 

dari bayi, misalnya: gambar makhluk hidup (binatang, manusia, tumbuhan). 

  Ruang stimulator memberi rangsangan dan mendorong bayi untuk 

memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bayi akan merasakan perhatian dari 

lingkungan eksternal. Namun ruang stimulator yang baik selalu bersifat 

variatif dan diubah-ubah untuk menghindari kebosanan bayi. Bila lingkungan 

stimulator diubah secara kreatif, maka bayi akan belajar mengamati 

lingkungannya dan terjadi proses pengembangan kognitif, yaitu bayi 

menyimpan informasi lingkungan dalam memorinya. Hal ini berarti ruang 

stimulator akan bermanfaat untuk pengembangan kecerdasan bayi. 
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Menyediakan objek benda yang menarik. Bayi akan mudah merasa 

tertarik terhadap benda-benda yang hidup (animate). Orangtua yang kreatif 

akan memahami kebutuhan untuk pengembangan potensi bayi/anaknya. 

Orangtua dapat menyediakan objek mainan yang mudah dilihat, diraba, 

disentuh maupun dipegang. Misalnya dengan menggunakan prinsip reaksi 

sirkular primer dari Piaget, maka diatas tempat pembaringan bayi tergantung 

ada mainan boneka atau bola. Ketika bayi menyentuh, bola atau boneka 

tersebut bergerak-gerak. Hal ini akn memberi pengalaman baru bagi bayi 

bahwa menyentuh ternyata akan membuat boneka atau bola bergerak. 

  Objek benda yang menarik bagi bayi adalah benda-benda yang mendorong 

bayi untuk melihat, meraba, menyentuh atau memegangnya. Bahkan benda- 

benda tersebut adakalanya dipeluk, dijilat atau dicium oleh bayi. Bayi yang 

cerdas akan berusaha ingin tahu terhadap lingkungan yang menyediakan 

objek benda yang variatif dan tidak membosankan. Banyak bayi yang cerdas 

justru cepat merasa bosan, bila melihat objek beda yang monoton dan tidak 

berubah-ubah. Mereka mengharapkan adanya pergantian objek benda 

tersebut, karena mereka ingin belajar sesuatu yang baru. 

 

3. Bermain dengan Objek Benda pada Anak Tahun Kedua. 

  Hughes (1999) menyatakan ada 3 cara perubahan objek bermain 

yang dialami oleh anak selama usia 2 tahun pertama. 

a). Perubahan kegiatan bermain dengan menggunakan objek benda. 

  Penggunaan satu objek benda mainan. Pada usia 7-9 bulan, bayi 

hanya menggunakan satu objek benda mainan, ia hanya mampu untuk 

berkonsentrasi pada satu objek benda saja, walaupun dihadapannya ada 

objek benda lain. Misalnya; Deva (8 bulan) diberi 2 bola yaitu merah dan 

biru, ia mengambil dan memainkan bola yang merah, sedang bola biru tetap 

dibiarkan. 

Penggunaan satu objek benda mainan, pada dasarnya, bermanfaat 

untuk pengembangan ketrampilan berkonsentrasi, dan fokus bagi seorang 

bayi. Bayi akan tertarik pada satu benda tersebut dan berupaya mempelajari 

benda itu dengan sebaik-baiknya. Namun durasi perhatian dan konsentrasi 

bayi cenderung berjalan sangat singkat, ia mudah merasa bosan dan ingin  

berganti pada objek benda lainnya. Karena itu, peran pengasuh untuk 

memperhatikan variasi objek benda yang harus disediakan bagi bayi.  

 

  



 

58 

 

 

 

Jarang menggunakan objek benda mainan. Pada usia 18 bulan, 

anak sudah jarang memainkan satu objek benda, tetapi ia akan menggunakan 

alat mainan lain guna menunjang kegiatan bermainnya. Jadi ia menggunakan 

2 benda mainan atau lebih. Misalnya: sejak tadi Yopy (19 bulan) memainkan 

boneka Si Komo. Tetapi ketika ibunya memberikan boneka Popeye, maka 

Yopy segera menggunakan kedua boneka tersebut untuk kegiatan bemainnya. 

 

Memahami fungsi dan kegunaan benda mainan. Pada usia 2 tahun, 

anak mulai memahami fungsi dan kegunaan objek benda mainan. Objek 

benda mainan sebagai alat bantu untuk mempelancar kegiatan bermainnya. 

Misalnya dihadapan Andy (2 tahun) ada beberapa alat mainan seperti: 

telepon, mobil, rumah dan boneka. Lalu, Andy mengambil telepon untuk 

menelepon mamanya. Kemudian ia menjalankan mobilnya untuk pulang dan 

memasuki pekarangan rumah. 

 

4. Proses perubahan perilaku pemahaman manfaat dan fungsi objek 

mainan. 

Roenblatt (dalam Hughes, 1999) mengungkapkan 3 jenis perilaku 

bayi yang menggunakan objek mainan yaitu: 

Perilaku indiskriminasi (indiscriminasi behavior). Perilaku 

indiskriminasi ialah suatu aktivitas anak untuk memperlakukan suatu objek 

dengan cara yang sama, walaupun objek benda mainan tersebut berbeda. 

Jadi anak belum mampu utnuk membedakan penggunaan dan fungsi suatu 

objek benda mainan. Semua benda diperlakukan secara sama. Misalnya 

Ratih (5 bulan) diberi telepon mainan, tetapi kemudian ia memasukkan ke 

dalam mulut dam mulai menelannya. 

 

Perilaku investigatif (investigatif behavior). Perilaku investigative 

mengandung pengetian sebagai perilaku bermain dengan melakukan 

penyelidikan (eksplorasi) untuk mengetahui objek benda mainannya. Misalnya: 

Stefany (9 bulan), diberi mainan telepon. Kemudia ia mencoba membongkar 

mainan telepon itu menjadi bagian-bagian yang terpisah, sehingga tak 

berbentuk lagi sebagai mainan telepon yang utuh. 

 

Perilaku yang tepat ( appropriate behavior). Perilaku bermain yang 

tepat ialah kegiatan bermain pada anak yang ditandai dengan kemampuan 

 

  



 

59 

 

 

 

memahami arti dan fungsi suatu objek mainan. Misalnya: ketika diberi mainan 

telepon Andry (12 bulan) langsung memencet bagian tombol-tombol dan 

diletakkan di antara mulut-telinganya. Disini anak sudah mengerti manfaat 

dan penggunaan suatu alat mainan yang sebenarnya. 

 

5. Proses perubahan penggunaan objek benda mainan dari yang bersifat 

realistik menuju penggunaan simbolik.  

Pada masa usia 2 tahun, menurut Piaget (dalam Crain, 1992) anak 

telah memiliki kemampuan representasi mental (mental representation) yaitu  

kemampuan utnuk menghadirkan suatu objek benda atau pengalaman ke 

dalam suatu situasi yang terkini. Oleh karen itu walaupun mungkin 

menggunakan objek benda mainann namun anak akan dapat memperagakan 

suatu perilaku untuk menunjukkan penggunaan dan fungsi suatu benda yang 

sebenarnya. Hal ini menurut Fenson (dalam Hughes, 1999) menunjukkan 

adanya perkembangan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

masa sebelumnya. Sebab anak memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi 

pemikiran secara kompleks dan terintegrasi dengan baik. 

 

  

Perkembangan  
penggunaan objek  

benda mainan 

Perubahan kegiatan 
dengan objek benda 

mainan 

Perilaku pemahaman 
Fungsi dan manfaat 

 

Perubahan objek real  

ke objek simbolik 

Penggunaan 1 objek 
Jarang gunakan objek 

Pahami fungsi objek 

Indiskriminasi 
Investigative 
Tepat (appropriate) 

Gambar 3.4 Skema perkembangan penggunaan objek benda  
mainan. 
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6. Bermain Simbolik (symbolic play) 

 

Bermain Simbolik. Piaget (dalam Crain, 1992; Miller, 1993; Hughes, 

1999: Papalia, Olds & Feldman, 2001) mengajukan 2 syarat yang harus 

dipenuhi bagi anak untuk dapat bermain simbolik ialah kemampuan 

permanensi objek dan representasi mental. Selain itu, anak juga harus 

memiliki kemampuan permanensi suatu objek. Kemampuan representasi 

mental ini diperoleh setelah anak memiliki perkembangan mental untuk 

mengorganisasi objek-objek benda maupun benda diluar dirinya, guna 

dihadirkan kembali dalam situasi yang dihadapi sekarang. 

  Dengan perpaduan kedua kemampuan ini, anak merasa siap 

melakukan kegiatan bermain simbolik. Anak tidak lagi menggunakan barang 

mainan atau tokoh pelaku, tetapi ia cukup mengekspresikan dengan bahasa 

utnuk menghadirkan ke dalam situasi permainan yang sedang berlangsung 

(Hughes, 1999). 

 

Perkembangan bermain pura-pura (pretend play). Yang dimaksud dengan 

bermain simbolik ialah kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak 

dengan menghadirkan suatu objek benda atau aktivitas tokoh tertentu, melalui 

pengekspresikan bahasa atau kata-kata. Bermain simbolik nampak pertama 

kali pada anak sekitar 12-13 bulan. Kemampuan bermain simbolik muncul 

akibat dari proses observasi dan imitasi dari anak-anak lain. 

 

7. Aspek-aspek kognitif dalam bermain simbolik.  

Menurut Hughes (1999) ada 3 aspek kognitif yang menyertai dalam 

kegiatan bermain simbolik yaitu: 

 

  

Contoh bermain simbolik 
Doddy (2 tahun 1 bulan) duduk diatas meja belajar. Kedua tangannya 

ditarik ke depan sambil diputar-putar seolah-olah sedang mengendarai mobil. 
Mulutnya menyuarakan bunyi yang berbeda-beda yaitu bunyi deru mesin, 
klakson atau rem: "ngeeng, ngeng, ngeeeng, pim, pim, pim". 

Semetara itu, Henry (2 tahun 3 bulan) duduk dibelakang Doddy, ia 

berperan sebagai kemet. "ayo, ayo, yo, Surabaya, surabaya, silakan naik". 

Celoteh Henry meniru gaya seorang kernet yang sering dilihatnya. 
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Desentrasi. Centrasi (center) ialah kemampuan untuk memusatkan 

perhatian pada suatu objek kegiatan tertentu. Anak usia 12 bulan, menurut  

Piaget (dalam Hughes 1999 akan melakukan kegiatan bermain yang terpusat 

pada diri sendiri. Misalnya: Hendy (12 bulan) melakukan kegiatan bermain 

pura-pura. Dengan memegang cangkir mainan, ia seolah-olah sedang minum. 

Yenny (12 bulan) menggendonng boneka sambil menimang-nimang dan 

menyuap makanan, kemampuan ini akan berkembang desentrasi. Sementara 

itu, desentrasi mengandung pengertian sebagai kemampuan utnuk memecah 

atau membagi perhatian pada objek-objek pengalaman bemain. Anak yang 

memiliki kemampuan desentrasi akan dpat melakukan rangkaian kegiatan 

bermainyang berkesinambungan. Pada akhir usia 2 tahun, kemampuan 

desentrasi berkembang semakin matang. Ia mungkin hanya menggunakan 

kemampuan ekspresi bahasa untuk menyimbolkan suatu aktivasi kegiatan 

bermain. 

 

Dekontekstualisasi. Dekontekstualisasi ialah suatu kemampuan 

menggunakan satu objek mainan untuk menggantikan objek lain. Kemampuan 

ini muncul pada anak usia 12 bulan (Fenson, dalam Hughes, 1999) Misalnya;  

Gany (13 bulan) menggunakan kotak sabun untuk dipakai sebagai alat 

pemotret. Dengan kotak sabun itu. Gany memperagakan sedang memotret 

mamanya. "cepret, cepret, cepret". celotehnya. 

 

Intergrasi. Kemampuan untuk mengintegrasikan (menggabungkan) 

dau atau lebih jenis kegiatan dalam satu rangkaian tema bermain Kemampuan 

integrasi muncul sejak 18-19 bulan. Misalnya: Kenny (19 bulan) memegang 

boneka boneka seperti: gajah, kuda, jerapah, kijang, harimaudan sebagainya. 

Lalu, ia mengambil binatang Gajah seolah-olah sedang naik bukit dan 

kemudian masuk ke dalam suatu gua. Kegiatan ini diulang dengan 

menggunakan boneka binatang-binatang lainnya. 
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Tabel 2.2 Kecenderungan perkembangan bermain simbolik pada dua tahun 

pertama 

No Tahap Desentrasi Dekontekstualisasi Integrasi 

1 12 bulan Melakukan 

kegiatan bermain 

yang terpusat pada 

diri sendiri, ketika 

tinggal seorang diri 

atau melibatkan 

kebiasaan ritual 

sehari-hari. 

 

Objek pengganti 

realistic digunakan 

untuk menunjukkan 

cara-cara yang 

nyata (realistic) 

Terbukti 

pada 

beberapa 

kegiatan 

bermain 

simbolik. 

2 18 bulan Kegiatan bermain 

dengan melibatkan 

objek benda mati 

Objek pengganti 

kurang begitu nyata 

atau tidak 

dinampakkan 

maupun fungsinya, 

mungkin anak 

melakukan 

gerakan-gerakan 

untuk menyatakan 

jenis kegiatan 

tertentu. 

 

Kombinasi 

antara 

skema-

sekma 

kegiatan 

yang saling 

berhubunga

n. 

3 4 bulan Objek benda mati 

dijadikan dasar 

tindakan atau 

kegiatan bermain. 

Objek pengganti tak 

dinampakan tetapi 

seolah-olah hadir 

atau digunakan 

dalam suatu 

kegiatan bermain. 

Kombinasi 

dari 

berbagai 

skema. Dua 

atau lebih 

kegiatan 

dalam tema 

yang 

berbeda-

beda. 
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8. Beberapa aspek sosial bermain bersama dengan orang lain (orangtua, 

saudara kandung, dan teman sebaya) pada bayi dan anak batita (toddler). 

Sejak dini kegiatan bermain yang melibatkan dengan orang lain akan 

mempengaruhi kompetensi sosial anak. Sebab anak terlatih untuk 

mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi menghargai dan sikap 

toleransi terhadap keberadan orang lain dalam kegiatan bermain bersama. 

Hak ini akan mengurangi sikap egosentrisme anak, karena orang lain pun 

memiiki kebutuhan dan kesempatan yang sama. 

 

Bermain dengan orang dewasa. Bagaimana pun bayi maupun anak 

memerlukan bantuan dari orang lain untuk dapat bermain. Kegiatan bermain 

merupakan refleksi dari hasil pengamatan intensif bayi atau anak terhadap 

kegiatan sehari-hari dari orangtua, saudara kandung atau orang dewasa 

lain. Mereka adalah makhluk kecil yang cerdas dan kreatif, karena dapat 

menirukan seluruh aktivitas dari orang lain, sehingga memberikan suasana 

yang lucu dan menarik. 

Orang dewasa dapat berperan sebagai mitra bermain bagi mereka, 

kesediaan orang dewasa untuk terlibat dalam bermain bersama dengan bayi 

atau anak, akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan psikososialnya. 

Erik-Erikson mengungkapkan bahwa dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

(basic need), (misalnya memberi perhatian dengan terlibat dalam kegiatan 

bermain dengan anak), maka hal ini menumbuh-kembangkan rasa percaya 

(basic-trust) pada diri anak. 

Selain itu dengan mengacu pandangan ethologis dari John Bowlby 

(1907-1990) kegiatan bemain orang tua dengan bayi atau anak, maka akan 

memperkuat kedekatan emosional (emotional attachment). Sebab anak akan 

selalu mengamati, menandai dan mengingat kehadiran dari sosok orangtua. 

Bahwa orangtua selalu memberi perhatian dan kasih-sayang kepada dirinya 

(Crain. 1992). 

Dalam suatu penelitian ditemukan ada perbedaan ayah-ibu dalam 

bermain dengan bayi dan batita. Pada masa 20 bulan pertama, menurut 

Clark-Stewart (dalam Hughes, 1999) perhatian dan kasih sayang ibu banyak 

tercurah untuk mendampingi kegiatan bermain bersama dengan anak- 

anaknya. Sementara itu ayah mulai mengajak bemain dengan anak kira-kira 

pada usia diatas 1 tahun. 
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Bermain dengan saudara kandung atau teman sebaya (peer). 

Bermain akan semakin menyenangkan bagi anak kalau ada orang lain yang 

ikut aktif terlibat dalam kegiatannya. Selain orangtua atau orang dewasa, 

saudara kandung dan atau teman sebaya dapat mengikuti kegiatan bermain 

yang dilakukan seorang anak. Hal ini memberi keuntungan untuk menumbuh- 

kembangkan ketrampilan psikososial bagi anak. Anak menjadi terbiasa untuk 

hidup bergaul bersama anak-anak lain dalam konteks sosial yang lebih luas 

dibandingkan bila bermain dengan orangtua. 

Anak-anak tdak akan merasa canggung, minder atau malu-malu untuk 

bergaul degan orang lain, walaupun orang tersebut belum dikenal dengan 

baik. Dengan demikian kegiatan bermain bersama dengan anak-anak sebaya 

akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan rasa percaya diri, harga 

diri, sikap optimis, keberanian, inisiatif dan kreativitas dalam mengembangkan 

kompetensi sosial. 

 

Tabel 3.3 Karakteristik dan Pengembangan bemain sosial pada anak 3 tahun 

pertama 

No Bulan dan karakteristik bermain 

sosial 

Bermain pura-pura 

1 12-15 bulan (bermain parallel/ 

parallel play) 

kegiatan bermain yang ditandai 

dengan relasi kontak mata atau 

senyuman, tetapi belum ada 

hubungan mendalam diantara 

kedua anak. 

 

Kegiatan pura-pura dekat 

dengan anak lain, tetapi 

anak kedua tak merespon 

terhadap anak pertama. 

 

2 15-20 bulan (bermain parallel yang 

diperluas) 

kedua anak melakukan jenis 

permainan yang sama dalam satu 

situasi. Masing-masing belum ada 

kerjasama 

Anak-anak melakukan 

tindakan pura-pura sambil 

menatap mata. Misalnya 

kedua anak sama-sama 

mendorong mobil mainan di 

tempat yang sama 
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3 20-24 (bermain integrasi) 

kedua anak bermain bersama  

untuk mencapai tujuan masing-

masing individu, tetapi keduanya 

tidak ada kerjasamanya atau 

keterkaitan antara satu dengan 

yang lain 

 

Kedua anak sama-sama 

melakukan bermain pura- 

pura dan masing-masing ada 

kontak langsung, misalnya: 

tersenyum dan tertawa. 

4 24-30 bulan (bermain kerjasama) 

masing-masing anak bermain 

dalam tema yang sama, tetapi 

belum ada kesepakatan kerjasama 

untukmecapai tujuan yang sama. 

masing-masing individu belum 

tahu dan belum dapat  

membagikan tugas yang berbeda. 

kemungkinan mereka tetap 

melakukan jenis kegiatan bermain 

yang sama 

 

Anak-anak saling 

membagikan terman bermain 

pura-pura. Tetapi tidak 

terintegrasi dengan baik. 

Contoh kedua anak bermain 

persta minum kopi, tetapi 

masing-masing menambah 

pada cangkir cangkir the 

masing-masing. 

5 30-36 bulan (bermain saling 

melengkapi) 

kedua anak telah memahami dan 

membagi tugas yang berbeda-

beda. Tetapi untuk mencapai tujuan 

yang sama. Oleh karena itu 

kegiatan bermain ini telah 

terorganisir dengan baik. 

Masing-masing anak saling 

melengkapi untuk 

mengintegrasikan kegiatan 

bermain agar sinergis. 

Misalnya: Anton dan Benny 

adalah dua anak yang 

bermain tentang profesi 

dokter. Anton berperan 

sebagai dokter sedang  

Benny sebagi pasiennya 
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BAB 6 

PERBEDAAN INDIVIDUAL 

DALAM BERMAIN PADA ANAK 

SAMPAI DENGAN EMPAT TAHUN PERTAMA / PRA-SEKOLAH 

 

 

Pendahuluan 

Perbedaan individu (individual differences) ialah karakteristik individu 

yang sangat khas yang dapat membedakan antara satu dengan yang lain. 

Perbedaan individu mencakup jenis kelamin, agama, sosio-budaya, kapasitas 

inteligensi, bakat, kreativitas, pendidikan, kepribadian, pengalaman dan 

sebagainya (Santrock, 2007). Perbedaan individu memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap perilakunya sehari-hari, termasuk dalam kegiatan bermain. 

Masing-masing individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, akibatnya 

karakteristik perilaku, motivasi bermain dan pilihan minat bermain juga 

berbeda-beda. 

Bermain bersifat universal artinya kegiatan bermain dilakukan oleh setiap 

individu yang menyeluruh di dunia, tanpa melihat latar belakang budaya, 

agama, suku bangsa atau kapasitas intelektualnya. Bermain menjadi sarana 

untuk mendapatkan hiburan, kesenangan, rekreasi atau sebagai sarana 

dalam kegiatan pembelajaran. Bermain dapat memacu perkembangan 

budaya dan mengembangkan nilai-nilai sosial bagi anak-anak, agar mereka 

siap menjadi warga masyarakat yang baik. Namun demikian, bermain memiliki 

karakteristik karakteristik unik yang mendorong individu anak untuk memilih 

jenis kegiatan bermain yang diminatinya (Hughes, 1999). 

  Perbedaan karakteristik individu merupakan sesuatu hal yang wajar. 

Karena itu, perbedaan karakteristik individu memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap pemilihan jenis kegiatan bermain, benda permainan maupun tujuan 

bermain pada anak-anak. Bahkan sejak usia dini, perbedaan karakteristik 

jenis kelamin (gender differences) menyebabkan anak-anak memilih kegiatan 

bermain yang disesuaikan dengan identitas jendernya. Identitas jender 

mendorong kesadaran anak untuk memainkan peran jenisnya melalui 

kegiatan-kegiatan bermain. Dengan demikian, anak-anak akan sungguh- 

sungguh menghayati permainannya. 
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1. Gender dan Bentuk-bentuk bermain  

Gender merupakan identitas jenis kelamin yang membedakan antara 

seorang individu satu dengan individu yang lain. Dengan jender, maka dapat 

dibedakan individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Perbedaan 

jender membawa pengaruh besar terhadap kegiatan bermain pada individu 

laki-laki maupun individu perempuan. Identitas Jender sudah ada sejak dari  

dalam kandungan sampai lahir sebagai bayi dan bahkan melekat pada 

individu sepanjang hidupnya. Identitas jender bersifat biologis dan tidak 

pernah berubah, selama tidak ada keinginan individu untuk mengubahnya 

(melakukan operasi jenis kelamin). 

Dengan adanya identitas jender, maka keadaan jender memberi 

pengaruh signifikan terhadap peran sosial yang dilakukan individu dalam 

lingkungan hidupnya. Seorang individu yang laki-laki akan memerankan 

sebagai individu yang melakukan aktivitas bermain sebagai laki-laki, demikian 

pula, seorang anak perempuan akan memerankan kegiatan bermain sebagai 

perempuan. Beberapa hal di bawah ini dikemukakan kondisi gender dan 

bentuk/jenis bermain yang diperankan oleh laki-laki atau perempuan. 

 

Bermain Fisik dengan kemampuan Motorik. Bermain secara fisik 

atau motorik (physical or motor play) diartikan sebagai kegiatan bermain 

yang melibatkan bagian organ-organ tubuh baik dengan otot kasar (gross 

motor) maupun otot halus (fine motor). Kegiatan bermain ini dapat dilakukan 

didalam rumah (indoor) maupun diluar rumah (outdoor).Nampak ada 

perbedaan kegiatan bermain pada anak-anak usia 4-5 tahun. Anak-anak 

laki-laki cenderung lebih aktif daripada anak perempuan. Anak laki-laki 

banyak mengekspresikan kegiatan bermain yang membutuhkan energi fisik 

atau motorik kasar (berlari, guling-gulingan, meloncat, memanjat, jungkir 

balik dan sebagainya), sedangkan pada anak perempuan menekan kegiatan 

bermain yang melibatkan motorik halus (menulis, menggambar, bermain 

pura-pura). 

Anak-anak laki-laki suka mengekspresikan energi fisik untuk 

menunjukkan kelebihan (kehebatan) diri dan ingin memperoleh pengakuan 

sosial. Mereka berupaya untuk menunjukkan prestasi yang baik agar mendapat 

penilaian positif dari lingkungan sosial. Perasaan dihargai dan diterima dari 

lingkungan sosial, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kepribadian 

yang baik/terintegrasi dalam dirinya (Bee & Boyd, 2007). Bermain yang 
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melibatkan energi fisik dirasakan sebagai upaya penyaluran energi internal 

dalam diri anak. Anak-anak mendapatkan kesempatan yang sebebas- 

bebasnya bermain pengembangan psikomotorik kasar dengan tujuan 

memperoleh kesenangan atau kegembiraan dalam hidupnya. 

  Permainan psikomotorik atau melibatkan energi fisik dianggap sebagai 

upaya untuk melatih pengembangan integrasi kepribadian yang ditandai 

dengan kemampuan mengelola emosi dan pengembangkan ketrampilan 

sosial. Ketika menghadapi benturan-benturan fisik dengan teman selama 

permainan, maka anak-anak diharapkan dapat mengendalikan diri dengan 

menghargai keberadaan teman permainan agar tidak menimbulkan konflik,  

permusuhan, atau dendam. Dengan demikian, kegiatan bermain fisik 

bermanfaat bagi kehidupan pengembangan kepribadian anak-anak (Spinard, 

Eisenberg, Harris, Hanish, Fabes, Kupannof, Ringwald & Holmes, 2004). 

 

Bermain sosial. Dalam melakukan kegiatan bermain sosial, anak- 

anak telah melibatkan dengan anak-anak alin, ia tidak lagi bermain sendiri, 

tetapi ia ingin terlibat dalam kegiatan bersama dengan anak-anak lain, 

sehingga dirinya menjadi bagian dalam satu kelompok. Dengan kelompok, 

ia merasakan dirinya diterima dan diharga sebagai individu yang penting. 

Dengan demikian, bermain sosial akan menumbuh-kembangkan sikap 

empati, sikap bersahabat, solidaritas, kerjasama serta mengembangkan 

sikap kepemimpinan dalam kelompok. 

Anak-anak usia 4-5 tahun, cenderung masih melakukan kegiatan 

bermain dengan sesama jenis kelamin. Mereka membentuk kelompok klik 

dalam bermain tanpa atau belum mengikutsertakan lawan jenisnya, akibatnya 

terkesan membentuk kelompok ekslusif. Namun demikian, pemilihan teman 

sebaya yang terdiri dari satu jenis kelamin, merupakan hal yang wajar bagi  

anak-anak pra-sekolah atau anak usia sekolah, karena mereka juga sedang 

belajar mengembangkan konsep diri jender dan peran jender. Melalui kegiatan 

bermain dalam kelompok teman sebaya, anak-anak akan merasa nyaman 

dan tenang untuk bertukar pengalaman, pikiran maupun pendapat secara 

bebas tanpa hambatan apa-apa. 

Pengalaman curah pendapat (brainstorming) dalam lingkungan 

permainan teman sebaya menjadi sarana yang baik untuk pengembangan 

ketrampilan berkomunikasi, berbahasa dan bersosialisasi bagi anak-anak. 

Teman-teman sebaya dalam kelompok klik dapat memberi dukungan yang 
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berarti bagi anak-anak yang minder, kurang percaya diri atau bermasalah 

dalam bersosialisasi. Mereka akan mendapatkan kesempatan yang luas 

untuk mengembangkan kemampuan sosial (social competency), apabila 

mereka secara kontinyu terlibat aktif dalam kegiatan bermain kelompok 

tersebut (Hellen & Boyd, 2005). 

Sejalan dengan perkembangan bahasa dan ketrampilan berkomunikasi, 

maka anak-anak perempuan lebih menyukai suasana interaksi sosial dan 

berupaya menghayati perannya sebagai perempuan. Anak-anak perempuan 

lebih cepat memiliki perkembangan bahasa daripada anak-anak laki-laki, 

sehingga mereka menonjolkan bermain sosial. Anak-anak laki-laki lebih 

memilih kegiatan bermain yang melibatkan energi fisik daripada bermain 

sosial yang menonjolkan kemampuan berbahasa (Papalia et. al, 2008). 

 

Bermain Objek Benda. Para penliti menemukan perbedaan signifikasn 

jenis benda mainan yang dipergunakan untuk anak laki-laki maupun anak 

wanita. Pada usia prasekolah, anak-anak laki-laki cenderung menggunakan 

benda mainan yang menekankan unsur pengembangan aspek motorik kasar 

atau ketramplian kognitif rasional. Misalnya bermain dengan menyusun 

balok-balok, bermain yang melakukan kegiatan mendorong, menarik atau 

menekan benda mainan. Semtara itu anak wanita banyak menggunakan 

mainan yang bertujuan untuk pengembangan motorik halus atau 

pengembangan ketrapilan sosial, misalnya: mewarnai gambar, bemain 

boneka, bermain pura-pura tentang kehidupan keluarga. 

  Ada kecenderungan streotipe dalam bermain fantasi atau drama. Baik 

anak laki-laki maupun anak wanita banyak memerankan sesuai dengan 

profesi gendernya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, objek mainan yang 

dipergunakan mendukung aktivitas bermainnya. Misalnya mainan mobil/truk, 

pistol (tembakan) senjata tajam (pedang, tombak) untuk anak laki-laki, sedang 

boneka, alat masak-masakan untuk anak wanita (Frost, et al, 2008). Objek 

benda permainan sebagai representasi dari jenis kelamin anak-anak. Ada 

dorongan internal yang kuat yang membuat anak-anak menentukan pilihan 

objek permainan yang sesuai dengan minat dan karakteristik individual. 

  Permainan dengan menggunakan objek benda merupakan cara yang 

baik bagi anak untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi dirinya. 

Dengan objek benda, seorang anak dapat mengekspresikan pengalaman 

dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik bersama orangtua maupun bersama 
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teman-teman sebaya. Namun demikian, adakalanya ditemukan bahwa objek 

benda dapat dijadikan sebagai alat bermain khayal. Seorang anak dapat 

menciptakan daya kreasi dengan menghadirkan imajinasi diri dalam aktivitas 

bermainnya (Hughes, 1999). Anak-anak pra-sekolah sangat suka menciptakan 

daya khayal yang diperoleh melalui proses pengalaman dan observasi 

terhadap lingkungan sosial. Ketika mereka memiliki kesempatan bermain 

seorang diri tanpa adanya kehadiran teman lain, maka mereka segera 

menghadirkan teman khayal dalam kegiatan bermainnya. Dengan objek 

benda, mereka merasa sangat terbantu untuk mengembangkan permainan- 

permainan yang menyenangkan bagi dirinya (Johnson, et al, 1999). 

 

Bermain Pura-pura Bermain pura-pura (preted play) merupakan 

kegiatan bermain pada anak-anak yang melibatkan aspek imajinasi atau 

fantasi guna menggambarkan suatu realitas kehidupan. Anak-anak saling 

menirukan atau memperagakan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain 

(orangtua, teman atau fim dalam televisi) unutk dinyatakan dalam kegiatn 

bermain. Mereka sangat tajam dalam mengamati terhadap ligkungan 

sekitarnya. Johnson, Chritie & Yawkey (1999) menungkapkan 2 hal penting 

dalam kegiatan bermain pura-pura yaitu transformasi objek (objek 

transformation) dan teman bermain (play theme). 

Kemampuan bermain pura-pura dimiliki oleh anak-anak yang sudah 

mengembangkan kemampuan kognitif masa pra-operasional konkrit. Mereka 

sudah mampu untuk mengembangkan daya imajinasi dan mengekspresikan 

daya khayalnya melalui pernyataan-pemyataan verbal, peragaan aksi perilaku 

atau membuat cerita-cerita khayal dalam interaksi sosial. Kadang-kadang 

dalam bermain pura-pura, anak-anak juga mengembangkan perasaan humor 

atau sesuatu yang lucu untuk mencairkan suasana komunikasi dalam 

kelompok sosial. Anak-anak mencoba menghadirkan pengalaman-pengalaman 

lucu atau sesuatu yang menimbulkan gelak tawa di antara teman-teman 

sebaya. 

Bermain pura-pura membutuhkan daya kreasi dan kepercayaan diri 

yang tinggi, karena seorang anak harus berani untuk menyatakan gagasan, 

ide-ide atau pengalaman individual/kelompok agar dapat memperoleh 

penerimaan sosial. Masing-masing mencoba untuk membagikan pemikiran 

secara suka-rela dan memberi dukungan terhadap yang lain, agar menciptakan 

suasana sosial yang menyenangkan dan dirasakan bersama-sama (Hughes, 
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1999). Sifat kepura-puraan merupakan sifat alamiah anak-anak. Anak-anak 

berlatih khayal dan imajinasi melalui bermain pura-pura. Anak-anak yang 

pandai bermain pura-pura (pretend play) dan bila dilakukan secara konsisten. 

akan mendorong perkembangan potensi bakat dan kreatifitasnya, sehingga 

ia dapat menekuni profesi aktor (bintang film, drama/teater). Mereka akan 

memiliki kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk menjalin relasi 

dengan individu dalam lingkungan sosial (Safaria, 2005). 

  Transformasi Objek. Johnson, Chritie & Yawkey (1999), yang 

dimaksud dengan transformasi objek ialah objek-objek benda mainan yang 

dipergunakan sebagai pengganti suatu objek kegiatan yang sesungguhnya 

Anak-anak seringkali dengan menggunakan suatu objek benda tertentu 

untuk menyatakan fungsi suatu alat yang biasa dipergunakan dalam kegiatan 

yang nyata. Objek mainan tidak selamanya harus sama dengan benda alau 

alat yang bersifat realitas, sebab anak-anak akan dapat menyatakan fungsi 

suatu alat mainan sesuai dengan kenyataan, walaupun bentuk atau jenis 

objek tersebut berbeda. Anak-anak sduah mampu membayangkan atau 

mengimajinasikan funsi benda mainan tersebut dengan baik. 

  Kemampuan melakukan transformasi objek dipengaruhi oleh 

kemampuan anak dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas berpikir 

(Baldwin, 1967). Anak-anak tidak harus menggunakan objek benda-benda 

yang real (nyata), tetapi dapat memanfaatkan benda-benda lain yang mewakili 

atau menyatakan maksud permainan tersebut. Anak-anak mencoba untuk 

mengembangkan kompetensi kreatif dan menghadirkan daya imajinasinya 

agar dapat memperlancar proses kegiatan bermain. Selama mengekspresikan 

daya kreatif dalam proses transformasi objek, maka anak-anak 

mengembangkan dari sesuatu ide yang muncul dalam benak pikirannya 

atau anak-anak mencoba menuangkan hasil pengalaman pribadi dalam 

hidupnya. 

Transformasi objek dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan 

kreatifitas anak-anak, karena mereka diharapkan dapat mengembangkan 

pola pikir alternatif, ketika mereka tidak memperoleh suatu objek benda yang 

sesuai dengan keinginannya. Ketika menghadapi suatu kesulitan demikian, 

maka anak terpaksa mencari benda alternatif lain. Dengan demikian, anak 

berpikir divergen yaitu berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan 

mencari berbagai alternatif yang dianggap mewakili benda yang 

sesuangguhnya. 
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Peran Tema Bermain. Tema bermain mengandung pengertian 

sebagai isi pesan yang disampaikan dalam suatu rangkaian aktivitas bermain 

(Johnson, Chritie & Yawkey (1999). Dlama kegiatan bermain pura-pura, 

anak-anak sebenarnya sudah mampu melibatkan tema-tema tertentu seperti 

yang pernah dilihat dalam kenyataan. Ada perbedaan yang signifikan tema 

kegiatan bermain antara anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. 

Tema bermain anak laki-laki berhubungan erat dengan tema kegiatan yang 

menekankan unsur kekerasan, agresivitas, atau berbahaya. Oleh karena 

itu, anak laki-laki banyak menggunakan pistol, senjata tajam (pedang), mobil 

sepeda dan sebagianya. Sementara itu anak perempuan lebih banyak 

menyukai kegiatan bermain yang berhubungan dengan kehidupan rumah 

tangga (keluarga), pakaian, menggunakan boneka dan sebagainya. 

  Tema bermain merupakan sesuatu yang penting dalam melangsungkan 

kegiatan bermain baik bermain seorang diri maupun bermain kelompok bagi 

anak-anak. Mereka secara kreatif mengusulkan ide-ide yang dapat diterima 

secara kelompok dan berupaya untuk mendukung pelaksanaan bermain itu, 

demi kekompakan kelompok teman sebaya. Namun demikian, anak-anak 

seringkali berusaha menciptakan kesepakatan bersama untuk menetapkan 

tema bermain yang dapat dilakukan bersama-sama. Anak-anak laki-laki lebih 

menyukai kegiatan-kegiatan bermain yang maskulin yaitu tema-tema bermain 

yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki saja; sedang anak-anak 

perempuan memilih tema-tema feminin. Hal ini mengindikasikan bahwa tema 

bermain sebagai upaya untuk menunjukkan identitas diri dan sebagai sarana 

untuk pengembangan peran jender (gender role). 

Anak-anak yang memiliki daya kreasi yang tinggi pada umumnya, 

secara aktif mengusulkan ide untuk dijadikan tema bermain. Sedangkan 

anak-anak yang rata-rata kecerdasannya cenderung menerima saja apa 

yang diusulkan oleh anak yang cerdas dan kreatif tersebut. Demikian pula, 

pada umumnya anak-anak yang memiliki latar belakang orangtua dengan 

status sosial ekonomi menengah ke atas, akan mudah mendominasi dalam 

menyumbangkan gagasan-gagasan tema bermain, jika dibandingkan dengan 

anak-anak dengan status orang tua rendah (miskin) Mereka memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi, inisiatif dan kreatif dalam menyampaikan gagasan- 

gagasan tema bermain. Dalam hal ini, mengindikasikan bahwa faktor status 

sosial ekonomi orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepribadian anak-anak (Papalia, et al, 2008). 
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2. Faktor-faktor Lingkungan dan Gender. 

Bermain merupakan peniruan kegiatan yng dilakukan oleh anak-anak 

setelah mengamati dari kegiatan orang-orang dewasa. Bermain merupakan 

sarana pembelajaran terhadap nilai-nilai sosial, aktivitas peran sosial dan 

persiapan untuk memasuki dalam dunia realitas orang dewasa. Sebab 

kegiatan bermain biasanya dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, 

menurut para ahli Hughes (1999) dan Johnson, Chritie & Yawkey (1999) 

ada 5 faktor yang mempengaruhi kegiatn bermain pada anak-anak yaitu: 

  Pengaruh orangtua. Pertama kali anak-ank memperoleh lingkungan 

hidup dalam keluarga terutam orangtua. Seluruh kehidupan orangtua 

merupakan model bagi anak-anaknya. Secara intersif anak-anak mengamati 

kegiatan ayah dan ibu nya dari pagi, siang, sore dan malam hari. Dalam 

pandangan teori belajar social (social learning theory), pengamatan (observasi) 

yang intensif akan mudah untuk diingat dan kemudian ditirukan oleh anak- 

anak melalui kegiatan bermain. Anak-anak mudah untuk melakukan proses 

pengamatan perilaku orangtua dan menampilkan perilaku tersebut dalam 

kegiatan bermain pura-pura atau dalam kegiatan bermain sosial. Kemampuan 

mengamati perilaku orangtua merupakan kemampuan alamiah yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari, karena sering terjadi komunikasi/interaksi 

antara orangtua dengan anak-anak dalam keluarga. 

Orangtua memiliki harapan dan tuntutan terhadap perilaku dari anak- 

anaknya. Orangtua berharap bahwa anak-anak dapat memenuhi tuntutan 

orangtua. Mereka senantiasa berupaya keras mencapai harapan dan tuntutan 

tersebut, dengan cara Oleh karena itu, orangtua menanamkan nilai-nilai, 

norma-norma maupun mengarahkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 

oleh anak-anaknya. Secara spesifik tuntutan orangtua seringkali merupakan 

refleksi dari tuntuan social masyarakat. Dengan demikian, tema-tema kegiatan 

bermain yang dilakukan oleh anak-anak cenderung sesuai dengan tuntutan 

jenis kelamin (gender) maupun tuntutan peran social (roles of social). 

  Selain itu, orang tua juga memiliki latar belakang status sosial-ekonomi, 

taraf pendidikan, intelektual/kecerdasan, adat-istiadat, suku bangsa atau 

gaya pengasuhan, dan sebagainya. Hal-hal ini memberi pengaruh terhadap 

cara pandang, sikap dan perilaku orangtua dalam memperlakukan terhadap 

anak-anaknya di rumah. Orang tua yang memiliki latar belakang sosial 

ekonomi yang tinggi, pada umumnya, akan menunjukkan sikap yang 

demokratis terhadap anak-anaknya. Mereka memberi kesempatan luas bagi 
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anak-anak untuk memilih kegiatan bermain. Mereka mendengarkan dan 

memperhatikan kemauan anak-anak dalam menentukan bentuk, atau jenis 

permainannya. Orangtua memberikan batas toleransi pemilihan kegiatan 

bermain bagi anak-anak. 

Sementara itu, pada orangtua yang status sosial ekonomi rendah, 

terkadang memperlihatkan sikap otoriter atau permisif terhn terdadap anak- 

anaknya. Bila mereka bersikap otoriter, maka mereka akan melarang terhadap 

perilaku anak-anaknya, karena mereka sadar terhadap keterbatasan 

ekonominya. Mereka kuatir bila anak-anak memilih permainan yang 

membutuhkan biaya, maka mereka cenderung tidak mampu mendukung 

secara finansial. Bila mereka bersikap permisif, karena mereka merasa tidak 

berdaya secara finansial untuk dapat mendukung dana untuk membelikan 

alat-alat permainan. Karena itu, anak-anak diberi kebebasan bermain apa 

saja, asal tidak memerlukan biaya. 

 

Pengaruh teman sebaya. Teman sebaya (peer group) merupakan 

sumber belajar bagi anak-anak. Apa yang mugkin tidak penah dilihat atau 

dilakukan oleh seorang anak, mungkin dapat dilihat melalui kelompok anak- 

anak sebaya, sebab mereka sebagai model. Peniruan perilaku dapat terjadi 

dalam proses interaksi maupun pergaulan antar individu dalam kelompok 

sosial. Masing-masing anak dapat melakukan proses pembelajaran melalui 

kegiatan, mengamati, atau meniru. 

Proses imitasi akan semakin efektif apabila anak-anak bergaul dengan 

kelompok teman sebaya yang sejenis daripada yang berbeda jenis kelamin. 

Sebab mereka yang berasal dari kelompok gender yang sama tidak akan 

canggung untuk saling bercerita maupun membagikan pengalaman, perasaan 

atau pikiran. Interaksi yang intensif dan frekuentif dalam kelompok sebaya 

akan semakin meningkatkan kemampuan bagi anak-anak dalam meniru 

gaya, sikap dan perilaku terhadap teman-temanya. 

Kegiatan bemain bagi anak laki-laki cenderung berada diruang terbuka 

yang membutuhkan tempat luas, banyak bergerak secara fisik, memerlukan 

tenaga fisik, motorik kasar, agresif dan kekuatan. Oleh karena itu, anak- 

anak laki-laki melakukan aktivitas bermain seperti; sepeda bola, bersepeda. 

Sementara anak-anak wanita lebih menyukai denganbermain yang 

berhubungan dengan nnilai-nilai kelembutan, feminin, berhubungan dengan 

relasi rumah tangga, dan memerlukan boneka. Hal ini dapat dilihat dengan 
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cara bermain peran dalam keluarga. Misalnya Jenny, seorang anak usia 5 

tahun yang berperan sebagi ibu dan Henny (3 tahun) yang menjadi anaknya. 

 

Pengaruh guru. Guru adalah orangtua kedua yang memberikan 

stimulasi eksternal bagi anak-anak agar mereka (anak-anak) melakukan 

tuntutan dan peran sosial yang baik. Guru memiliki tanggung jawab dan 

tugas untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi anak-anak, supaya 

lebih inisiatif, kreatif dan cerdas. Dalam melakukan tugas tersebut, guru 

menuntut anak-anak agar mengerjakan tugas-tugas pelajaran disekolah 

maupun pekerjaan rumah (PR). Pelaksanaan tugas yang kontinyu dan 

terarah dari guru akan mempengaruhi perilaku anak untuk mentaatinya, 

sehingga semakin lama akan membentuk kebiasaan. Sikap dan kepribadian 

dalam diri anak. 

Bentuk perilaku yang aktualisasikan oleh anak tidak hanya terwujud 

dalam kegiatan akademis formal disekolah, tetapi juga kegiatan informal, 

seperti bermain. Dimungkinkan pola kegiatan bermain anak-anak dipengaruhi 

oleh nilai-nilai, norma maupu budaya akademis yang berlaku dilingkungan 

sekolah. Misalnya: anak-anak usia prasekolah (usia 35 tahun) yang sedang 

bermain tentang kehidupan sekolah. Si Amry berperan sebagai seorang guru 

yang mengajar menyanyi, berhitung atau membaca. Sedangkan teman- 

temanya (Niken, Rudy, Jamy) menirukan apa yang ajarkan oleh Amry. 

Kemudian, Amry melakukan presensi dengan cara memanggil nama satu- 

satu persatu dari teman-temanya. 

Guru memiliki otoritas yang tinggi dalam membina dan mendidik anak- 

anak di sekolah. Guru dianggap menjadi sumber kelahiran norma-norma 

sosial perilaku bagi anak-anak. Guru berpengaruh secara signifikan bagi 

proses pengembangan perilaku anak-anak. Bagaimana pun, anak-anak 

memandang guru yang berwibawa dan berkharisma, sehingga apa pun yang 

dinyatakan guru ditaati oleh anak-anak sekolah. Ketidaktaatan anak-anak 

terhadap norma-norma sosial di sekolah, mendatangkan hukuman yang 

tepat. Ketaatan terhadap norma-norma sosial akan menimbulkan dampak 

positif dalam hidupnya. Guru dapat memberikan pujian, senyuman dan 

ungkapan penghargaan terhadap keberhasilan anak-anak. 

 

Pengaruh Televisi. Televisi merupakan media eletronik yang melalukan 

proses penyiaran dari berbagai program acara baik yang ditujukan untuk 
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kalangan orang dewasa, remaja maupun anak-anak (Rice, 1999). Acara 

tersebut menyajikan informasi dan wawasan yang dapat dilihat oleh semua 

lapisan warga masyrakat. Melihat tayangan program televisi, secara tidak 

langsung dianggap sebagai proses pembelajaran karena individu atau 

masyarakat dapat menilai, mengevaluasi maupun menyerap nilai, norma, 

kebiasaan, sikap budaya maupun perilaku yang ditampilkan dalam acara 

tersebut. Bagi individu yang memiliki sikap kritis kemungkinan akan bersikap 

selektif dalam mengambil nilai-niali atau norma dari acara televisi. Namun 

sikap kritis tersebut kemungkinan besar tidak dimiliki oleh anak-anak. 

Sehingga mereka mudah untuk meniru secara harafiah tehadap seluruh 

tayangan program televisi. Proses peniruan tersebut dapat nampak dalm 

kegiatan bermain yang merupakan jelmaan dari acara-acara televisi. 

  Di negara Jepang banyak anak yang menirukan gaya dan perilaku 

dari tokok superman, supergirl atau superboy. Mereka memakai kostum 

seperti dalam tokoh tersebut, lalu memperagakan seolah-olah akan dan 

sedang terbang keangkasa. Namun dalam proses peniruan tersebut ada 

sebuah kisah nyata yang berakhir secara tragis yang dialami oleh Akinomura 

(bukan nama asli), seorang anak laki-laki usia sekitar 5 tahun. Setelah 

merasa mantap berpakaian ala superman, ia menerjunkan diri dari rumahnya 

yang berlantai 4. Dalam bayangannya, ia seolah-olah sedang terbang, tetapi 

kemudian ia meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang hancur berkeping- 

keping. Kejadian ini sangat menggegerkan masyarakat Jepang, kemudian 

pemerintah segera bertindak cepat untuk meminta semua orangtua agar 

selalu mendampingi dan menjelaskan program acara televisi yang sedang 

ditonton oleh anak-anaknya. 

Demikian pula, banyak orangtua di Indonesia yang berharap dan 

berusaha untuk menjadikan anak-anaknya supaya menjadi penyanyi cilik 

atau bintang sinetron. Orangtua rela mengeluarkan biaya tinggi untuk 

menyuruh anak-anaknya supaya mengikuti kursus atau sanggar kreativitas 

maupun seni peran agar mereka dapat menjadi orang terkenal. Anak-anak 

seperti tidak memiliki hak privasi untuk bermain secara bebas leluasa.  

Akibatnya anak-anak justru merasa terkekang dengan ambisi dan keinginan 

orangtua. 

Televisi sebagai media elektronik berdampak sangat besar terhadap 

proses peniruan perilaku individu penontonnya. Televisi menyajikan tayangan 

tayangan model perilaku yang sangat mudah untuk diamati dan ditiru oleh 
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para penonton dari anak-anak sampai dewasa. Pada anak-anak yang memiliki 

daya pemikiran yang kurang kritis, cenderung meniru apa adanya terhadap 

model perilaku yang ditunjukkan dalam siaran televisi. Bila model perilaku 

menunjukkan adegan kekerasan atau agresifitas, maka anak-anak pun juga 

meniru adegan perilaku kekerasan; sebaliknya bila model perilaku 

memperlihatkan adegan perilaku kebaikan moral, maka anak-anak juga akan 

meniru perilaku kebaikan moral. Hal ini sesuai dengan konsep teori belajar  

sosial bahwa lingkungan sosial memberi pengaruh terhadap peniruan perilaku 

pada individu, termasuk anak-anak (Baldwin, 1967). 

Perilaku agresif dapat muncul dalam permainan yang dilakukan anak- 

anak. Mereka memperlihatkan agresifitas terhadap teman bermain atau 

objek permainannya. Meskipun perilaku agresif merupakan hasil proses 

peniruan dari model perilaku orang lain, namun kecenderungan berperilaku 

agresif adalah sifat bawaan yang ada sejak dalam kandungan. Anak memiliki 

kecenderungan untuk memperlihatkan dorongan perilaku yang bertujuan 

mencelakai, melukai atau menyakiti orang lain. Tayangan televisi yang 

mempertontonkan adegan-adegan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal 

dapat menjadi sumber inspirasi perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari- 

hari (Baron & Byrne, 1994). Oleh karena itu, orangtua atau guru sekolah 

dapat mendampingi serta memberi pengarahan yang positif terhadap anak- 

anak selama menonton tayangan televisi, agar mereka dapat menyaring 

setiap informasi dalam tayangan televisi. 

 

Pengaruh Lingkungan Fisik. Lingkungan fisik merupakan sarana 

untuk melangsungkan kegiatan bermain bagi anak-anak. Dalam lingkungan 

fisik yang baik akan membuat anak-anak bermain, sehingga dapat 

mengekspresikan seluruh potensi, inisiatif, bakat, kreativitas mauapun 

kecerdasannya sebab mereka memperoleh tempat yang luas. Dalam metode 

yang diterapkan oleh Maria Montessori (dalam Turner, 1992) seorang ahli 

pendidikan anak-anak, bahwa lingkungan fisik memberi stimulasi untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kreativitas mereka, sebab mereka dapat 

melakukan kegiatan bermain dengan leluasa. Dalam hal ini, menurut 

Montessori, asal orangtua atau guru dapat menjadi pembimbing yang 

berfungsi sebagai fasilitator sehingga anak-anak dapat mengekspresikan 

seluruh kemampuannya. 
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Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di negara Inggris, anak-anak 

yang sering diajak bepergian bersama orangtua ketempat yang luas. Penuh 

pepohonan rindang, pegunungan, maupun tempat-tempat penting ternyata 

akan meningkatkan kemampuan spasial mereka dibandingkan dengan yang 

jarang atau tidak pernah diajak untuk bepergian. Kemudian dikaitkan dengan 

pelajaran geometri ternyata mereka memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

mereka yang jarang diajak bepergian oleh orangtua. Hal ini membuktikan 

bahwa lingkungan fisik memberi pengaruh signifikan terhadap kecerdasan 

anak. 

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang atau Surabaya semakin 

kesulitan untuk memperoleh lingkungan fisik yang luas. Sebagian besar 

tanahnya telah dipergunakan untuk membangun kawasan industri maupun 

perkantoran atau perusahaan sehingga hanya tersisa sedikit ruang atau 

tempat. Padahal anak-anak memiliki hak untuk bermain, dimana mereka 

membutuhkan lingkungan luas yang dapat membuat mereka bergerak secara 

leluasa. Oleh karena itu. Ada kecenderungan bagi anak-anak untuk bermain 

dalam ruang dan tempat yang terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi penurunan 

kemampuan spasial (spatial relationship) nya. 

 

Perbedaan jender dalam bermain memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap kegiatan bermain bagi anak-anak. Mereka akan melakukan aktivitas 

bermain yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka akan memerankan 

diri dalam permainan yang sesuai kondisi pribadinya. Dengan demikian, 

masing-masing anak akan menghayati peran bermainnya dan mereka 

memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. 
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BAB 7 

KEGIATAN BERMAIN 

PADA ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA 

 

 

Pendahuluan 

Bermain ialah kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja. Baik anak 

usia sekolah maupun remaja masih menyenangi kegiatan bermain. Bermain 

dapat dianggap sebagai kegiatan kedua, setelah kegiatan bersekolah. Tetapi 

adakalanya, ada anak-anak yang menganggap bermain sebagai kegiatan 

yang utama dan pertama dibandingkan kegiatan bersekolah. Bermain 

merupakan aktivitas yang bebas dan menyenangkan dalam kehidupan anak- 

anak. Mereka secara bebas untuk mengekspresikan beban psikologis tanpa 

hambatan apa-apa; sedangkan bersekolah dianggap membelenggu 

kebebasan berekspresi bagi anak-anak. Oleh karena itu, di mata anak-anak 

maupun remaja, kegiatan bermain dianggap sebagai kegiatan yang faforit  

dan paling menyenangkan dalam hidupnya. 

Sejalan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat 

dalam kehidupannya, anak-anak dan remaja menyadari kegiatan bermain 

memiliki nilai yang sangat berarti karena memberikan dampak positif dalam 

pengembangan potensi dirinya. Bermain memberikan kesempatan anak dan 

remaja untuk berlomba-lomba menciptakan suasana hidup yang penuh 

kebahagiaan, sebab mereka tidak bermain seorang diri tetapi melibatkan 

teman-teman sebaya. Dalam bermain dengan teman sebaya, maka seorang 

anak atau remaja belajar menerima, menghargai dan mendukung proses 

pengembangan konsep diri yang baik. 

Konsep diri yang baik menunjukkan kemampuan seorang individu 

untuk dapat menerima segala kelebihan maupun kekurangan diri, serta 

berupaya untuk memperbaiki diri agar dapat berkembang seluruh potensinya 

secara optimal. Mereka yang memiliki konsep diri yang baik akan merasa 

senang mendapatkan masukan-masukan (kritikan) yang berasal dari orang 

lain (Rice, 1999). Mereka yang memiliki konsep diri yang baik juga 

menunjukkan rasa percaya diri, dan optimis terhadap masa depan hidupnya. 

1. Perkembangan Anak usia sekolah. 

Yang dimaksud dengan anak usia sekolah (middle childhood) adalah 

mereka yang berada pada usia antara 6-12 tahun. Anak usia sekolah memiliki 
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pertumbuhan fisik cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak usia 

pra-sekolah maupun remaja. Perkembangan kemampuan kognitif anak usia 

sekolah tergolong masa operasi kongkrit sehingga pemikirannya cenderung 

lebih teratur, terstruktur dan logis, dibandingkan dengan anak usia pra- 

sekolah (Papalia et al, 2008). Anak usia sekolah berupaya melakukan 

aktivitas dengan rajin, objektif dan rasional (Berk, 2005). 

  Anak-anak usia pra-sekolah melakukan kegiatan-kegiatan bermain 

yang didasarkan pada daya imajinasi atau fantasi dan permainan simbolik 

yang dilakukannya, merupakan pengalaman nyata bersama dengan orangtua 

atau teman-teman di taman kanak-kanak (Balwin, 1967). Pada anak-anak 

usia sekolah, kegiatan bermain melibatkan teman-teman sebaya di sekolah. 

Permainan yang dilakukan anak-anak sekolah sudah memiliki tata aturan 

dan norma sosial yang harus disepakati dan ditaati bersama, karena permainan 

tersebut menekankan aspek kerjasama dan ketrampilan berkomunikasi 

dengan anak-anak sebaya lainnya (Berk, 2005). 

Selain itu, menurut Erikson (dalam Berk, 2005) anak usia sekolah 

telah memiliki perkembangan psikososial yang ditandai dengan karakteristik 

krisis industry >< inferiority yaitu masa anak di mana ia dihadapkan pada 

krisis tugas pengembangan bersosialisasi dengan membentuk peer-group 

yang sejenis kelamin. Pada masa industri, anak-anak dituntut untuk rajin 

mengembangkan kapasitas untuk bekerja dan menjalin kerjasama dengan 

orang lain dalam suatu tim. Anak berlatih untuk bersosialisasi, melatih 

ketrampilan komunikasi, kerja-sama dan berorganisasi. 

Pengalaman bersosialisasi yang baik dari lingkungan rumah berdampak 

terhadap kapasitas anak untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya 

di sekolah. Karena itu, anak yang memperoleh pengalaman yang berhasil,  

baik dan kondusif dari orangtua, akan mendorong anak untuk semakin 

meningkatkan kemampuan bergaul dengan teman sebaya di sekolah. 

Sebaliknya, anak-anak yang mendapatkan pengalaman bersosialisasi yang 

buruk dari rumah, maka menimbulkan perasaan tidak mampu, tidak berdaya 

(feeling of incompetence) (Berk, 2005). 

 

Perkembangan Fisik. Taraf pertumbuhan fisik anak usia sekolah 

cenderung lebih lambat dibandingkan anak usia prasekolah Tinggi badan 

anak wanita kemungkinan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Para ahli 

meyakini bahwa tinggi badan berpengaruh terhadap kapasitas berat badan, 
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namun demikian dalam hal ini belum tentu berat badan anak wanita lebih 

berat daripada anak laki-laki. Karena tergantung dari kepadatan otot-otot 

tubuh yang dimiliki oleh anak. 

Anak-anak yangs sering melakukan aktivitas fisik psikomotorik kasar 

(gross motoric activity) seperti bermain lari-larian, kejar-kejaran, melompat, 

jungkir balik atau berenang cenderung memiliki kepadatan otot yang lebih 

baik dibandingkan mereka yang pasif (Gallahu & Osmund, 1998). Kegiatan 

bermain yang melibatkan aspek motorik kasar membantu anak-anak untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan tubuh yang sehat, sehingga 

dapat mencegah timbulnya sakit-penyakit dalam dirinya. Bermain motorik 

kasar sangat disukai oleh anak-anak laki-laki, karena mereka seolah-olah 

memiliki kelebihan energi yang harus disalurkan melalui aktivitas bermain  

(Berk, 2005). 

Diakui bahwa faktor makanan yang bergizi berpengaruh besar terhadap 

kesehatan fisik maupun perkembangan psikososial anak. Anak-anak yang 

selalu memperoleh kebutuhan dasar yang bergizi cenderung memiliki tubuh 

yang sehat, daya tahan tubuh makin kuat untuk menghadapi berbagai 

penyakit, jarang sakit. Karena kondisi badan sehat sehingga ia akan bergerak 

secara aktif, lincah, percaya diri, dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosoial (Hurlock, 1978). Dengan taraf kesehatan yang prima, 

maka anak-anak akan bermain secara leluasa bersama dengan teman- 

teman sebaya lainnya. 

 

Perkembangan kognitif. Piaget (dalam Baldwin, 1967) berpendapat 

bahwa taraf pekembangan koginitf operasi konkrit telah dicapai oleh anak 

usia sekolah. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang logis, 

setelah ia menguasai kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan 

orang lain (Crain, 1992). Dengan kemampuan kognitif yang baik, maka anak 

merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan kognitif guna 

membuktikan bahwa dirinya berkembang seperti individu yang lain. Mereka 

ingin mendapatkan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah, sehingga 

mereka akan berusaha keras untuk memiliki pengalaman intelektual, agar 

kemampuan kognitifnya benar-benar berkembang kuat (Bee & Boyd, 2007). 

 

Bermain merupakan aktivitas yang menantang kemampuan kognitifnya 

untuk meningkatkan kualifikasi intelektualnya, sehingga seorang individu 
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berusaha keras menyelesaikan kegiatan bermainnya dengan sebaik-baiknya. 

Bermain sebagai bagian dari seorang anak untuk mengasah intelektualnya, 

sehingga bila ia tekun mengikuti kegiatan bermainnya dengan baik, maka 

makin meningkat perkembangan intelektual. 

Anak-anak yang cerdas, aktif dan percaya diri dalam bermain, 

senantiasa serius dan terfokus pada kegiatan yang dijalaninya. Ia berusaha 

untuk mengakhiri kegiatan permainannya dengan jujur, dan siap menerima 

kekalahan serta berani untuk mengakui kelebihan teman lain. Namun 

demikian, ia akan tetap berusaha untuk mencapai prestasi terbaik dan 

memenangkan kompetisi permainannya, guna menujukkan kesungguhannya 

dalam bermain 

 

Perkembangan Psikososial. 

Masa industri ditandai dengan dorongan anak untuk mengakualisasikan 

initiatif dan kreativitas dalam upaya menguasai ketrampilan, pengalman 

maupun pengetahuan dari lingkungan sekitar. Anak-anak mencoba 

mempersiapkan diri dengan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 

menantang potensinya agar berkembang secara maksimal. Karena hal itu 

sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah-masalah dikemudian hari 

ketika telah menginjak dewasa (Hughes. 1999, Papalia. Olds & Feldman. 

2001). 

Dalam menjalani masa industri, anak-anak dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan bekerja seorang diri maupun kerjasama dengan teman-teman 

lain, agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial (Berk, 

2005). Keberhasilan mengembangkan kapasitas kerja individual maupun 

kerjasama dengan teman sebaya, mempengaruhi perkembangan kompetensi 

sosial (social competency) dan bermanfaat untuk pengembangan hidup 

bermasyarakat (Papalia et al, 2008). 

Bersosialisasi dengan membentuk peer-group bermain merupakan 

cara yang efektif bagi anak-anak utnuk memperoleh dasar-dasar ketrampilan 

industry. Mereka dapat saling belajar ketrampilan maupun pengalaman dari  

teman-teman kelompoknya. Mereka belajar menerapkan norma-norma sosial, 

belajar setai, taat, bertanggung jawab, dalam kelompok organisasi, membagi 

peran sosial, misanya: bagimana menjadi pemimpin atau menjadi anggota 

kelompok yang baik. Bahkan dalam kegiatan bermain, anak-anak belajar 

mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat luas (Kessing, 1981). 
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Bermain bukan sekedar menimbulkan rasa senang semata, tetapi 

juga sudah harus melibatkan kemampuan anak-anak dalam upaya 

mengaktualisasikan kompetensiinya, sehingga memperoleh manfaat yang 

berarti dari kegiatan bermain tersebut. Seluruh potensi yang dimilikinya 

dikembangkan sedemikian rupa untuk persiapan hidup di masa yang akan 

datang. Mereka yang saat ini masih anak-anak, diharapkan dengan kegiatan 

bermain akan dapat memetik pengalaman meniru perilaku model orang tua 

atau orang dewasa, sehingga mereka siap menjadi orang dewasa. Hal ini 

berbeda dengan kegiatan yang dilakukan anak prasekolah yang cenderung 

menonjolkan unsur rasa senang (Hughes. 1999). 

Anak-anak pra-sekolah masih melihat bahwa proses kegiatan bermain 

menimbulkan perasaan senang dan mereka memandang bahwa bermain 

memang menyenangkan, sehingga mereka terus bermain tanpa melihat 

manfaat apa yang terkandung dalam kegiatan bermain tersebut. Dengan 

demikian, kesadaran dari aktivitas bermain belum dimiliki oleh anak-anak 

pra-sekolah. Hal ini, terjadi sehubungan dengan proses perkembangan 

kognitif yang masih pra-operasional (Baldwin, 1967). 

 

Kegiatan Permainan Anak Usia Sekolah 

Anak-anak usia sekolah berupaya untuk bermain bersama dengan 

teman-teman sebaya guna mencapai pengembangan kemampuan 

bersosialisasi. Mereka mengembangkan peran jender (gender role) agar 

dapat melakukan proses penyesuaian diri dengan norma-norma kelompok 

teman sebaya. Anak-anak laki-laki maupun wanita akan membentuk kelompok 

teman sebaya (peer-group) dan melakukan kegiatan bermain bersama- 

sama, sehingga mereka mengembangkan ketrampilan berorganisasi, 

kerjasama, berkomunikasi dan persahabatan (Hughes, 1999). 

  Mereka sudah mulai menyadari arti pentingnya norma-norma yang 

disepakati bersama dan dijadikan landasan untuk mencapai kelancaran 

proses bermain (Bee & Boyd, 2007). Namun demikian, pada anak-anak usia 

sekolah berupaya untuk mengembangkan persahabatan dengan sesama 

jenis kelamin, yaitu anak-anak wanita akan membentuk kelompok teman 

sebaya, dan anak-anak laki-laki juga akan membentuk kelompok teman 

sebaya. Peran jender akan terus dikembangkan dalam kegiatan bermain 

dalam kelompok teman sebaya yang sejenis kelamin (Berk, 2001). 
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Dalam kegiatan bermain, anak-anak juga berupaya mengembangkan 

konsep diri (self-concept) sebagai upaya persiapan mencapai identitas diri 

yang matang memasuki masa remaja. Konsep diri ialah gambaran individu 

mengenai diri-sendiri. Individu mendapatkan input-input (saran, nasihat atau 

kritikan) yang berharga dari teman-teman untuk membangun dan 

mengembangkan pondasi keakuannya (ego) (Bee & Boyd, 2007). Mereka 

akan saling terbuka untuk menerima pemikiran, pendapat atau pengalaman 

dari teman lain, sehingga dapat menciptakan persahabatan teman sebaya. 

Persahabatan akan mudah putus atau rusak, bila terjadi pengkhianatan atau 

pengingkaran kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam kelompok 

tersebut. Karena itu, aspek moralitas kegiatan bermain pada anak-anak 

usia sekolah adalah sikap kejujuran, keterbukaan dan kerendahan hati, agar 

tercipta persahabatan yang baik dan langgeng (Butterworth & Bryant, 1990). 

 

2. Perkembangan Remaja. 

Perkembangan Fisik dan kognitif. Penampilan fisik remaja telah 

mirip seperti orang dewasa lainnya. Hal yang sangat menonjol adalah 

tercapainnya kematangan sexual remaja., sehingga secara biologis mereka 

telah siap menjadi orang tua karena mampu melakukan fungsi reproduksi. 

Remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah (wet dream) tanda ini 

memungkinkan mereka untuk dapat melakukan gubungan sexual yang akan 

dapat mengakibatkan kehamilan. 

Kematangan fisiologis juga akan menyebakan aktivitas remaja semakin 

energik dan dinamis terutama dalam lingkungan kelompok teman sebayanya. 

Mereka sering membentuk kelompok sosial yang bersifat heterosexual guna 

melangsungkan kegiatan bersama seperti: olah-raga, hiking, camping, 

memancing, bermain musik, menyanyi maupun mendaki gunung. Pengalaman 

bersama dalam kelompok teman sebaya memberi pengaruh besar terhadap 

perkembangan kepribadian seorang remaja, ia akan merasa dihargai, 

diterima, dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok, sehingga merasa dirinya 

berarti bagi kelompoknya, akibatnya tumbuh perasaan komitmen sosial 

kelompok. 

 

Masa Formal operation. Operasi formal yaitu kemampuan remaja 

untuk memandang satu permasalahan berdasarkan pemikiran yang logis 

dan abstrak. Menurut James Elkind (Santrock, 1999; Helms & Turner, 1995) 

ada beberapa karekateristik pemikiran remaja yaitu: 
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Remaja bersikap kritis. Sikap kritis nampak dengan upaya untuk 

mewujudkan diri sebagai orang yang telah dewasa. la meposisikan diri 

dengan berani, mengkritik pandangan sikap maupun perilaku yang tidak 

sesuai dengan nilai hati nurani dan kebenaran moral. Sikap kritis remaja  

mendorong mereka seringkali mempertanyakan sesuatu, dan mengkritisi 

masalah-masalah sosial yang tidak sesuai dengan pemikirannya. 

  Sikap ragu-ragu. Sikap pemikiran dan perilaku remaja seringkali 

tidak konsisten karena dipengaruhi oleh sikap ragu-ragu yang mewarnai 

dalam hidupnya. Inkonsistensi sikap dan perilaku remaja demikian membuat 

dirinya merasa bingung dalam mengambil suatu keputusan. Pengaruh 

perbedaan dari berbagai pendapat, sikap, pandangan antara diri sendiri 

dengan orang lain, orang tua, teman sebaya semakin menumbuhkan sikap 

yang tidak mantap bagi hidupnya. Sikap ragu-ragu remaja nampak dalam 

proses pengambilan suatu keputusan. Ketika sudah memutuskan sesuatu, 

ternyata apa yang diputuskan tersebut dipikir-pikir ulang. 

  Sikap munafik. Remaja memang memiliki sikap dan pemikiran yang 

kritis logis dan idealis, akan tetapi itu hanya sebatas tataran konsep kognitif 

dan belum menyatu dengan tindakan yang konkrit. Semula mungkin orang 

lain akan memberi penilaian terhadap sikapnya, namun ketika dihadapkan 

pada masalah dan tanggung jawab yang konkrit sehingga remaja merasa 

bingung, akibatnya remaja mengambil tindakan yang bias dan error. Sikap 

munafik muncul karena remaja belum mampu mengembangkan sikap 

integritas pribadi. Bila mereka terlatih untuk bertanggungjawab, maka sikap 

munafik akan segera menghilang dan mereka akan menjadi pribadi yang 

dewasa. 

Kemandirian psikologis. Mungkin saja remaja memiliki sikap yang 

mandiri dan tak ingin memperoleh intervensi dari orang lain. Ia ingin mengurus 

semua urusannya sendiri tanpa campur tangan orang tua maupun orang 

dewasa lainnya Kemandirian psikoemosional ditandai dengan kemampuan- 

kemampuan untuk mengambil suatu keputusan seorang diri, meskipun dalam 

proses pengambilan keputusan tersebut remaja membutuhkan saran-saran 

dari orang lain (teman atau orang tua). Mereka mencoba untuk melepaskan 

diri dari bayang-bayang dan pengaruh orang dewasa (orang tua), sehingga 

mereka berupaya untuk menunjukkan identitas diri yang dewasa (Berk, 

2005). 
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Kemandirian psikologis menjadi penting dalam kehidupan remaja, 

karena mereka tergolong masa transisi yang akan memasuki masa dewasa, 

sehingga kemandirian psikologis dianggap sebagai persiapan untuk menjadi 

orang dewasa. Kemandirian mendorong remaja untuk mempertanggung- 

jawabkan setiap perilakunya dan berusaha untuk mengelola aspek-aspek 

perilakunya agar dapat memenuhi norma-norma masyarakat. Mereka ingin 

menunjukkan identitas diri bahwa mereka sudah layak untuk dianggap 

sebagai orang dewasa. Karena itu, mereka ingin mendapatkan pengakuan 

dan perlakukan yang wajar dari orang lain, serta tidak ingin dianggap sebagai 

anak-anak lagi. 

 

Perkembangan psikososial. Konformitas sikap dan perilaku seorang 

remaja tak ubahnya merupakan cerminanya dalam mempelajari pandangan 

orang lain teman sebaya: 

Self-identity >< confusion of identity. Sebagai orang tengah 

memasuki masa transisi yaitu perahlian dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa, remaja memiliki tugas perkembangan untun membentuk identitas 

diri (self-identity) yang matang. Perkembangan identitas diri remaja terjadi 

melalui interaksi antara dirinya dengan lingkungan sosialnya seperti keluarga, 

sekolah maupun kelompok teman sebaya. Karena itu identitas diri berkembang 

melalui proses interaktif, sehingga individu akan menyaring dan menemukan 

nilai-nilai yang sesuai dengan dirinya. Penemuan jati diri tersebut akan 

menjadi dasar bagi kehidupannya sebagai orang dewasa. 

  Bagi remaja yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam proses 

penemuan jati dirinya (confusion of identity), cenderung menghambat 

perkembangan kepribadiannya. Krisis yang dihadapi belum dapat terpecahkan 

dengan baik, sehingga tidak mencapai komitmen untuk masa depannya. 

Proses penemuan jati diri yang tidak matang, karena remaja belum mampu 

mengatasi krisis dan belum mencapai komitmen, akibatnya remaja berada 

pada persimpangan jalan. Menurut Marcia (dalam Papalia, et al, 2008) 

remaja berada dalam kondisi moraturium, yaitu kondisi individu belum 

mencapai komitmen, tetapi masih dalam krisis. 

 

Kegiatan Bermain pada remaja. Walaupun dihadapkan pada tugas 

perkembangan untuk memasuki masa dewasa akan tetapi masa remaja 

masih memiliki kesempatan yang dipergunakan untuk bermain. Kegitana 

 

  



 

89 

 

 

 

bermain merupakan cara untuk melepaskan kepenatan (stress) setelah 

melaukn aktifitas akademis di sekolah/kampus. Karena itu bagian menjadi 

bagian terpenting dalam kehidupan remaja. 

Karakteristik bermain pada usia remaja: a) Berkelompok bermain 

bersama-sama tema sebaya merupakan sarana untuk pengembangan dan 

pencapain identitas diri remaja. Kebersamaan, kekompakan, kerjasama, dan 

solidaritas kelompok menjadi ciri utama dalam kegiatan bemain remaja. 

Masing-masing individu akan melakukan sharing dan distribusi peran kerja 

sehingga mengembangkan ketrampilan sosial dan organisasi. B). Sistematis 

dan terstruktur. Pembagian peran sosial sangat jelas antara individu satu 

dengan yang lain. Walaupun mereka selalu hidup bergaul secara kelompok, 

akan tetapi dinamika proses pemilihan pimpinan kelompok didasarkan atas 

kemamuan dan ketramplan individu. Selain itu, atas pegukuran dan 

penerimaan sosial-kelompok, menyebabkan seseorang terpilih untuk 

melakuakn tugas dan peran sosial tertentu. Ini berarti bahwa kegiatan bermain 

sangat efektif menjadi sarana berorganisasi bagi remaja. Karena itu, aturan- 

aturan dan norman-norma sosial ditetapkan dan diterima secara bersama 

dalam kelompoknya, individu yang tak mampu menyesuaikan diri dengan 

norma sosial, cenderung akan mudah tersisihkan atau kurang dianggap oleh 

kelompoknya. 

 

Kegiatan Bermain dalam kelompok Gang atau klik Remaja 

  Remaja sangat menyukai kegiatan berkelompok dan memilih teman- 

teman yang memiliki kesamaan minat, kesenangan atau hobby. Remaja 

mengembangkan ketrampilan bersosialisasi, persahabatan dan belajar 

berorganisasi dalam kelompok gang atau klik. Mereka bersama-sama untuk 

beraktivitas mengerjakan sesuatu dengan maksud mencapai tujuan tertentu. 

Mereka berusaha untuk mengembangkan identitas diri (self-identity) agar 

dapat memasuki masa dewasa dan mampu berperan aktif dalam masyarakat.  

Mereka menghadapi suatu krisis yang harus diatasi dengan baik. Karena 

itu, mereka berupaya mengembangkan komitmen yang kuat untuk dapat 

menyelesaikan krisis tersebut. 

Setiap individu memiliki krisis yang berbeda-beda sesuai dengan 

karakteristik individu yang bersangkutan. Namun mereka berupaya untuk 

mengembangkan kompetensi sosialnya dengan cara membentuk kelompok 

teman sebaya dalam bentuk gang atau klik. Klik adalah kelompok teman 
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sebaya yang terdiri dari 2-7 orang dan memiliki minat yang sama untuk 

melakukan suatu aktivitas dengan tujuan mencapai kesenangan dan 

kebahagiaan bersama sebagai remaja (Santrock, 2001; Durkin, 1996). 

  Santrock (2001; 1999) mempercayai bahwa kegiatan bermain sebagai 

sarana pengembangan persahabatan dalam kehidupan remaja. Persahabatan 

mengandung nilai-nilai dimensi yang positif bagi seorang remaja, yaitu: a) 

seorang anak remaja dapat merasakan dukungan fisik dan 

psikososioemosional, b) anak remaja mendapatkan kesempatan untuk 

memperbandingkan diri dengan orang lain, c) anak remaja merasakan 

kesempatan untuk pengembangan jejaring sosial (network) dan 

kepemimpinan/berorganisasi. Dengan demikian, bermain mempengaruhi 

pengembangan kepribadian dan ketrampilan bersosialisasi (soft skill) yang 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam suasana persahabatan, seeorang remaja belajar menerima 

dan menghargai pendapat orang lain, sehingga remaja mengurangi sifat 

egoisme dalam dirinya. Setiap orang memiliki latar belakang pemikiran dan 

pendapat yang berbeda-beda, sehingga remaja dapat belajar mengembangkan 

sikap toleransi dengan memahami perbedaan di antara individu dalam 

kelompok teman sebaya. Adanya toleransi, maka persahabatan menimbulkan 

sifat-sifat untuk mencintai perdamaian dan kesatuan. 

Seorang remaja yang tidak atau belum mampu mengembangkan 

persahabatan dengan baik, maka proses pengembangan kepribadian 

cenderung mengalami masalah dan harus segera diselesaikan dengan baik. 

la cenderung bersikap kaku, mudah tersinggung atau mudah marah; karena 

ia terbiasa untuk mementingkan diri sendiri. Karena itu, harus diperhatikan 

oleh remaja untuk menciptakan hidup yang berbahagia, melalui proses 

pengembangan persahabatan.  

 

Perkembangan Literasi dan Bermain Bahasa pada Remaja 

  Literasi ialah hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan 

komunikasi lisan maupun tertulis. Perkembangan literasi erat kaitannya 

dengan proses pengasuhan orangtua yang senantiasa mengajak 

berkomunikasi dengan anak-anak dalam keluarga (Frost, Wortham & Reifel, 

2008). Orangtua yang seringkali mengajak berkomunikasi dengan anak- 

anak akan mempengaruhi kemampuan berbahasa. Kemampuan 

berkomunikasi remaja dapat berfungsi secara efektif untuk mengembangkan 

persahabatan dalam kelompok teman sebaya (Santrock, 2001). 
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Bahasa lisan dipergunakan untuk komunikasi dalam suasana kelompok 

teman sebaya. Remaja menggunakan bahasa untuk bercanda, bersenda- 

gurau dan membuat lelucon guna mempererat jalinan persahabatan. Suasana 

interaksi sosial mendorong remaja untuk aktif memberi kontribusi ide-ide, 

gagasan atau berbagi pengalaman guna mengembangkan suatu kegiatan 

bersama. Bermain dengan menggunakan bahasa-bahasa pergaulan seringkali 

dipergunakan oleh remaja. Mereka mudah untuk mengembangkan bahasa- 

bahasa yang berlaku dalam kelompok remaja (Frost, et al, 2008). 

  Namun adakalanya, remaja memanfaatkan bahasa yang kotor,jorok 

atau tidak senonoh untuk pergaulan dalam kelompok teman sebaya. Mereka 

menggunakan bahasa-bahasa seksual atau berkaitan dengan organ-organ 

seks, atau perilaku-perilaku sexual untuk menciptakan suasana psikososial 

yang dinamis. Hal ini tidak lepas dari pergaulan remaja yang mengkonsumsi 

bacaan, film, atau gosip informasi yang berhubungan dengan masalah 

sexual, akibatnya berpengaruh pada bahasa komunikasi remaja. Bila orang 

lain belum memahami latar belakang kehidupan remaja, maka mereka akan 

mudah tersinggung, marah atau menjadi konflik dengan remaja. 

  Meskipun demikian, masih banyak remaja yang menghindari bahasa- 

bahasa yang jorok atau kotor, tetapi mereka berusaha untuk menyampaikan 

pemikiran dengan bahasa-bahasa yang sopan dan etis. Setiap perkataan 

yang akan disampaikan dalam komunikasi, setidaknya sudah dipertimbangkan 

matang-matang, sehingga apa yang dikatakan memenuhi asas kesopanan 

dan etika serta tidak menimbulkan sakit hati bagi orang lain.  
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BAB 8 

BERMAIN DAN PENDIDIKAN 

 

 

Pendahuluan 

Bermain mengandung aspek pendidikan yang dapat diterapkan untuk 

pengembangan pendidikan pada anak usia dini. Pendidikan tidak harus 

dilakukan dalam ruang kelas dengan penekanan pengembangan kognitif, 

tetapi juga dapat dilakukan dalam ruang atau lapangan rumput yang terbuka. 

Di negara maju seperi Australia penerapan kegiatan olah-raga sebagai upaya 

bermain yang menumbuhkan perasaan senang, rekreatif dan menggugah 

kreativitas anak, sebab instruktur memberikan sesuai dengan perkembangan 

anak (Meaney, 1993). 

 

1. Nilai-nilai Strategis Bermain. 

Hampir setiplap orang menyukai kegiatan bermain. Bermain bukan 

hanya memberikan mengandung unsur yang menyenangkan, akan tetapi 

juga mengandung nilai-nilai strategis yang bermanfaat utnuk pengembangan 

potensi individu. Dibawah ini ada 4 nilai strategis bermain 

  Nilai-nilai Filosofis. Filsafat mengandung arti sebagai sarana untuk 

mencari kehidupan yang bijaksana. Bagi anak-anak, penamaan nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran maupun keadilan dilakukan melalui kegiatan bermain 

Karena bemain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. 

Sehingga mereka merasa tidak terpaksa dalam mengikuti kegiatan pendidikan. 

Dalam kegiatan bermain, anak-anak diajarkan untuk mengenal masalah 

etika yaitu memahami aturan-aturan dalam permainan 

Sejak usia dini, seorang anak dilatih untuk mengembangkan kepedulian 

terhadap nilai-nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kegiatan 

bermain memiliki dasar pengembangan norma sosial, sebab setiap anak 

dituntut untuk menghargai dan menerima dasar-dasar aturan permainan, 

sehingga anak tidak akan bersikap egois atau ingin menang sendiri. Anak- 

anak akan terbiasa atau terlatih untuk menerima kekalahan diri dan mengakui 

kemenangan orang lain. 

Nilai-nilai Pedagogis. Sejak jaman dahulu, anak-anak raja atau bangsawan 

dididik secara langsung olh para ahli. Mereka secara khusus dipanggil oleh 
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keluarga raja unutk mendidik anak-anaknya. Dalam sejarah, kita mengenal 

Alexander Agung. Sebelum menjadi raja yang agung, sebelumnya ia menjadi 

muris Aristotoles. Karena masih kanak-kanak, masa proses pendidikan 

dilakukan dengan melalui kegiatan bermain. Jadi aktivitas bermain sebagai 

sarana pengajaran dan pendidikan ntuk menumbuh-kembangkan potensi 

intelektual, kreativitas, minat dan bakat bagi anak-anak. 

Bermain dapat dijadikan sebagai metode untuk pendidikan, tetapi 

bermain juga merupakan upaya untuk mendidik anak-anak. Bermain sebagai 

metode pendidikan, maka proses penyampaian pengajaran/pendidikan dapat 

berjalan secara lancar, karena proses pendidikan berlangsung dengan 

menyenangkan bagi semua. Anak-anak tidak merasakan kejenuhan atau 

kebosanan, bila suasana belajar sangat menyenangkan, sehingga mereka 

dapat menyerap informasi dan mencapai tujuan pendidikan dengan baik.  

  Nilai-nilai Psikologis. Bermain sebagai sarana pemberdayaan potensi 

kognitif, afektif maupun psikomotorik bagi anak-anak. Karena menyenangkan, 

maka anak-anak secara sukarela untuk mudah mengikuti proses pembelajaran 

dalam bermain. Kegiatan bermain justru dianggap sangat efektif untuk 

pengembangan potensi psikologis anak-anak (Hughes, 1999). 

  Anak-anak dilatih untuk memanfaatkan seluruh potensinya selama 

mengikuti kegiatan bermain. Mereka harus tidak bersikap pasif, karena 

kepasifan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak yang 

pasif akan mudah untuk dijauhi oleh lingkungan sosial, karena kurang peduli 

aktif atau tidak aktif memerankan kegiatan bermain dalam kelompok sosial. 

Oleh sebab itu, anak-anak harus terlibat aktif dalam suatu permainan. 

  Nilai-nilai Sosio-antropologis. Menurut Schaefer (2006) nilai-nilai 

sosio-budaya seperti aturan-aturan masyarakat, adat-istiadat maupun norma- 

norma sosial dapat diajarkan melalui kegiatan bermain. Dari dahulu samapi 

sekarang, masyarakat tradisional masih mempercayai bahwa anak-anak 

harus dilajar dan diperkenalkan agar dapat melestarikan nilai-niali tersebut 

sehingga tidak punah, walaupun sudah menjadi negara maju, namun 

masyarakat Jepang masih memiliki sikap yang kuat untuk tetap melestarikan 

nilai-niali tradisional. Mereka beranggapan bahwa kemajuan negara tidak 

aharus mengubah atau mengganti nilai-nilai tradisional dengan nila-nilai 

modern. Karena pergantian nilai tidak akan menjamin kehidupan yang lebih  

baik bagi masyrakat dan bangsa. 
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Pada masyarakat tradisional, pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya 

dirasakan sebagai suatu tuntutan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap 

warganya. Nilai-nilai sosial budaya harus ddikembangkan sejak usia dini. 

Karena itu, kegiatan bermain menjadi sarana efektif untuk pengembangan 

nilai-nilai budaya. Anak-anak mendapatkan nilai-nilai budaya justru melalui 

kegiatan bermain. Orangtua atau orang dewasa dapat mengkoordinir dan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bermain yang menekankan 

pengembangan nilai-nilai budaya (Kornblum, 2008). 

 

2. Keuntungan bermain dalam kaitannya dengan subjek akademis. 

  Johnson, Chritie & Yawkey (1999), menyatakan beberapa keuntungan 

dari bermain dalam kaitannya dengan subjek akademik yaitu: 

  Pengaruh positif (positive effect). Bermain memang membawa 

pengaruh positif terhadap pengalaman emosional bagi setiap anak, karena 

bermain itu menyenangkan. Karena itu mereka mudah tersenyum, tertawa 

dan bergembira selama bermain. Mereka merasakan suasana belajar itu 

menyenangkan, bila bermain sebagai salah satu cara untuk melangsungkan 

kegiatan belajar. Dengan demikian, mereka tidak merasa terbebani dalam 

proses belajar. 

Bermain sebagai aktivitas belajar, belajar melalui kegiatan bermain.  

Penerapan bermain untuk proses belajar sebenarnya tidak ahanya dapat 

dialkukan pada anak-anak, akan tetapi juga dapat dipergunakan orang 

dewasa. Oleh karena itu, seringkali bermain sebagai aktivitas yang bersifat 

lintas usia. Hal ini terjadi karena bermain memiliki motivasi intrinsik (intrinsic 

motivation) - menyenangkan. 

 

Nonliterally. Kadang-kadang bermain sebagai ungakapan arti, makna 

maupun simbol dari individu yang dinyatakan secara eksplisit dalam bermain  

Karena itu, bermain memberi pengertian terhadap aktualisasi diri setiap 

anak. Situasi internal dari dalam diri anak yang dinyatakan secara konkrit 

dapat diarahkan untuk proses kegiatan pendidikan. Dengan cara demikian, 

anak terlatih untuk belajr sejak dini melalui aktivasi bermain. 

 

Means over ends orientation. Bagi anak-anak, kegiatan bermain 

memberi arah perhatian mereka terhadap proses kegiatan bermian itu sendiri. 

Ini berarti bahwa mereka tidak berorientasi pada tujuan dari hasil kegiatan 
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bermain, namun mereka menikmati saat-saat kegiatan bermain itu sendiri 

karena memeperoleh kesenangan, Seandainya dilarang untuk tidak bermain, 

maka kemungkinan mereka akan merasa sedih, kecewa atau marah karena 

menghilangkan kesempatan utnuk memperoleh kesenangan dalam bermain. 

Sama halnya dengan orang dewasa yang suka bekerja, demikian juga anak- 

anak senang untuk bermain. 

 

3. Perspektif batu terhadap bermain untuk tujuan pendidikan. 

  Untuk mencapai keberhasilan proses dan tujuan pendidikan dengan 

cara menerapkan metode kegiatan bermain, maka para guru atau orangtua 

perlu mempertimbangkan masalah kemampuan (ability), minat (interest) 

maupun kebutuhan (needs) anak-anak. Kegiatan bermain yang sesuai 

dengan kemampuan, minat maupun kebutuhan, maka akan menumbuhkan 

antusiasme yang luar biasa dari anak-anak. Selain itu, kegiatan bermain 

perlu dibuat variasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan. 

 

Keuntungan / manfaat bermain untuk kegiatan belajar. Bermain 

yang diterapkan dalam proses belajar akan memberi pengaruh positif yaitu  

mampu mengembangkan berbagai ketrampilan maupun konsep-konsep 

(variety of different skill and concepts). Bermain dapat mengembangkan 

ketrampilan berbahasa dan sastra. Anak-anak dapat dilibatkan dalam bermain 

yang bertujuan mengembangkan potensi berbahasa. Di bawah ini dicantumkan 

beberapa manfaat bermain yang berhubungan dengan masalah kebahasaan. 

 

Table 11.1 Bermain mengembangkan kemampuan bahasa dan sastra 

(Literacy skill) 

Kegiatan 

bermain 

Manfaat pengembangan Teknik / Metode 

  Konsep tertulis 

penggunaan fungsi 

cetakan 

 Membaca & menulis  

 Kesadaran 

pemahaman huruf 

 Kesadaran terhadap 

kata/kalimat 

 

Belajar observasi 

Eksplorasi & Pengalaman 

Kerjasama kelompok 

sebaya 
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  Pemahaman hubungan 

huruf dan suara 

pengucapan 

ketrampilan 

komprehensif 

 

 

 

Bermain dan kurikulum. Kurikulum merupakan kumpulan program yang 

bersifat sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Program pendidikan 

dapat dilaksanakan dengan berbagai metode kegiatan, diantaranya melalui 

aktivitas bermain. Karena itu bermain dijadikan sebagai salah satu metode 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Para ahli pendidikan yang banyak berpengalaman dalam penerapan 

aktivasi bermain mengusulkan relasi bermain dengan kurikulum 

  Curriculum-generated play. Para guru menyediakan pengalaman 

bermain yang dapat menumbuhkan kemampuan belajar guna memahami 

konsep dan ketrampilan berdasarkan kurikulum. Misalnya: sastra dan bahasa, 

matematik, dan ilmu alam. Jadi dalam hal ini, kurikulum memuat program 

pokok berupa kegiatan bermain. Sebagai muatan program yang sistematis, 

maka kurikulum bersifat fleksibel karena pengembangan potensi peserta 

murud/siswa tidak hanya mencakup ranah kognitif -intelektual tetapi juga 

mencakup ranah psikomotorik kasar (gross-motoric), kreativitas (creativity) 

dan kepribadian (personality). Selama ini diketahui bahwa proses belajar- 

mengajar hanya mengarah pengembangan teoritis yng dilakukan didalam 

kasus. Siswa hanya diarahkan utnuk menguasai konsep teoritis juga praktis, 

sehingga ketika lulus mereka tidak mampu menerapkan konsep teori kedalam 

praktek sehari-hari. 

 

Play-generated fantastic curriculum. Para guru mengorganisir 

atau mengadakan kegiatan bermain yang sesuai dengan tema dan minat 

anak-anak. Jadi kurikulum sudah mampu menyerap aspirasi dan keinginan 

anak-anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Mereka mengembangkan 

dunia fantasi melalui kegiatan bermain. 
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Belajar inisial (Initial Learning). Aktivasi bermain bersifat terstruktur, 

terarah dan sistematis sebab telah terangsang sebelumnya. Dalam kegiatan 

bermain ini isertai dengan instruksi dan aturan-aturan yang jelas. Adapun 

tujuan bermian adalah unutk memberikan kesempatan bagi anak-anak agar 

dapat mengembangkan konsep dan ketrampilan tertentu. Setelah mereka 

bermain, para guru mengadakan asesmen untuk mengetahui perbedaan 

penguasaan konsep dan ketrampilan antara sebelum bermain dan setelah 

anak-anak bermain. Dalam hal ini, guru memiliki target yang harus dicapi 

oleh anak-anak dalam kegiatan bermain. 

Praktis dan konsolidasi. Bermain harus dilakukan berdasarkan 

instruksi yang jelas, namun tetap mengandung unsur yang menyenangkan. 

Kegiatan bermain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk 

mempraktekan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diajarkan 

sebelumnya. Dalam hal ini rupanya dapat diketahui bahwa bermain sebagai 

 

  

Aktivasi 

bermain 
Assesmen Kebutuhan 

Berdasarkan 

instruksi 

Initial learning 

Instruksi 

seluruh kelas 

Praktisi/ 

konsolidasi 

Gambar Hubungan antara kurikulum dan bermain. 
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sarana aktivitas utnuk menerapkan konsep-konsep teori yang diajarkan 

didalam kelas oleh para guru. Kegiatan belajar melalui bermain ini akan 

menjadi hal yang baik kalau di lakukan diluar kelas. Misalnya ditempat alam 

terbuka, lapangan rumput hijau, sehingga memberi suasana yang baru dan 

menyegarkan bagi anak-anak. 

 

4. Kegiatan Bermain di Sekolah 

Suasana sekolah yang bersifat klasik cenderung memfokuskan pada 

aktivitas belajar dikelas. Para guru menyampaikan pengajaran materi pelajaran 

sesuai dengan buku ajar kepada anak-anak. Mereka mengajarkan tentang 

konsep-konsep teori tanpa memberi ruang gerak kegiatan praktek kepada 

anak-anak. Akibatnya akan terjadi ketidak-seimbangan antara teori dan 

praktek. Anak-anak hanya menguasai konsep teori, tetapi tidak mampu 

menereapkan secara praktis. Untuk menjebatani kesenjangan tersebut, kini 

mulai dikembangkan program khusus kegiatan belajar melalui bermain. 

Dengan bermain, anak-anak juga belajar tentang konsep-konsep teoritis, 

tetapi dengan bermain, anak-anak juga mempraktekkan konsep teori secara 

konkrit tanpa merasa takut salah. 

Kegiatan Permainan Pendidikan pra-sekolah dan taman kanak- 

kanak. Kini diakui bahwa pendidikan pra-sekolah sudah berkembang pesat 

baik dikota-kota besar maupun kota-kota kecil. Anak-anak usia pra-sekolah 

telah memperoleh perhatian dan kesempatan untuk mengembangkan 

potensinya secara maskimal sejak dini, tanpa harus menunggu usia sekolah. 

Tujuan pendidikan pra-sekolah adalah mempersiapkan anak-anak agar siap 

memasuki pendidikan sekolah dasar, dengan menguasai ketrampilan dasar 

yang dibutuhkan disekolah dasar, misalnya: mandi, sikat gigi, makan, 

berpakaian, buang air kecil/besar, duduk tenang, bergaul dan sebagainya. 

Oleh karena itu, bermain sebagai sarana pengenalan bagi aktivitas yang 

membentuk kemandirian anak-anak. 

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar muatan pendidikan pra- 

sekolah lebih terfokus pada kegiatan bermain. Oleh karena itu, pendidikan 

ini sangat cocok dan sesuai dengan dunia kehidupan anak-anak. Mereka 

merasa berada dalam dunianya sendiri yaitu bermain, bermain dan bermain. 

Namun demikian dengan aktivitas bermain tersebut anak-anak tetap belajar. 

Dengan demikian kegiatan bermain tidak menimbulkan suasana yang stress 

dan menakutkan bagi anak-anak. Mereka senang bersekolah karena 

menyenangkan. 
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Permainan dalam Pendidikan Sekolah Dasar. Budaya akademis 

yang telah tertanam kuat dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat 

menyatakan bahwa pendidikan sekolah dasar merupakan kegiatan pendidikan 

yang memiliki arah persiapan anak-anak untuk memasuki dunia orang 

dewasa. Kondisi ini menyebabkan anak-anak harus mengikuti pola kegiatan 

akademis yang sesuai dengan budaya orang dewasa. Orientasi orang 

dewasa adalah bekerja sehingga anak-anak telah dipaksa untuk menjadi 

calon pekerja. Dengan demikian, dunia kehidupan anak-anak harus 

ditinggalkan dan segera memasuki budaya orang dewasa. Mereka mulai 

iajarkan untuk menguasai dasar-dasar ketramplian bekerja yang dapat 

diterapkan semasa mereka dewasa. Dengan demikian, mereka akan 

dihadapkan suasana yang stress dan menegangkan. 

Permainan dapat diterapkan untuk menjadi metode pembelajaran di 

sekolah dasar. Apa pun jenis permainan dapat diciptakan oleh guru atau 

guru berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan permainan yang dianggap 

tepat sebagai upaya pengajaran materi terhadap murid-muridnya. Apa pun 

jenis mata pelajaran dapat menjadi tantangan bagi guru untuk disampaikan 

dengan menarik dan tepat sasaran, sehingga dipahami oleh murid-muridnya. 

Memang dibutuhkan pengorbanan energi, waktu dan mungkin juga biaya 

bagi guru untuk menciptakan jenis kegiatan permainan yang kreatif, karena 

itu, guru dituntut untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang inovatif 

dan kreatif. 

 

Permainan dalam Pendidikan Sekolah Menengah. Program 

pengembangan intelektual dan kecerdasan akademik dapat dirancang 

dengan menggunakan pendekatan pengalaman. Anak-anak remaja dapat 

dilibatkan menghayati suatu permainan dan melakukan refleksi untuk menggali 

manfaat suatu permainan. Dengan melibatkan keaktifan selama proses 

bermain, maka anak-anak remaja akan memperoleh kesempatan untuk 

mengemukakan ide, gagasan maupun makna dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Seorang guru pun tidak akan mendominasi selama menjalankan 

proses pendidikan dan meringan tugas dan tanggung-jawab sebagai guru 

di sekolah. 

Kegiatan bermain dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan 

suatu materi pelajaran. Para murid akan menikmati dan memahami inti 

materi pelajaran, bila proses bermain yang dilakukan guru dengan melibatkan 
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murid benar-benar menarik dan menyenangkan. Suasana belajar terasa 

dinamis dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran, bila permainan tersebut 

dapat menghantarkan pada pemahaman materi yang bersifat aplikatif. 

Dalam kenyataan, para siswa sekolah menengah sangat menyukai kegiatan- 

kegiatan konkrit yang atraktif, namun mengandung unsure pembelajaran 

akademis, daripada pelajaran-pelajaran disampaikan secara monoton dan 

membosankan. 
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BAB 9 

TERAPI BERMAIN 

 

 

1. Definisi Terapi Bermain 

Secara sederhana, terapi mengandung pengertian sebagai upaya 

perlakuan yang bersifat sistematis, ilmiah dan bertujuan untuk mengatasi 

masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh klien baik secara individual 

mapun kelompok. Ada banyak jenis psikoterapi yang dapat dimanfaatkan 

guna memecahkan masalah-masalah klien, seperti: terapi musik (musik 

therapy), terapi keluarga (familiy therapy), terapi wicara (speech therapy), 

terapi seni (art therapy), tetapi bermain (play therapy). 

Walaupun banyak jenis terapi yang digunakan untuk membantu 

menangani masalah-masalah klien, tetapi dalam tulisa ini hanya kan dibahas 

mengenai terapi bemain. Bermain memang merupakan aktivitas yang 

mengandung unsur menyenangkan bagi anak-anak. Ini berarti bermain dapat 

dijadikan sebagai sarana terapi yang cukup efektif bagi anak-anak yang 

sedang dilanda masalah psikologis (Schwartz & Johnson, 1985). Karena 

telibat dan dilibatkan dalam aktivitas bermian yang menyenangkan, sehingga 

anak-anak merasa tidak senang diberi terpai, dengan demikian tujuan terapi 

mudah tercapai dengan baik. 

Yang dimaksud dengan terapi bermain (play therapy) ialah upaya 

memberi stimulus perlakuan yang bersifat kegiatan bemain guna membantu 

memecahkan masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh anak-anak. 

Terapi bermain memang cocok diberikan kepada anak-anak yang sedang 

bemasalah secara psiko-emosional mauapun masalah psikososial (Hughes, 

1999). 

 

2. Nilai-nilai Terapeutik Bemain. 

Menurut psikolog Hughes, 1999) bermain memiliki nilai strategis yang 

bermanfaat bagi kehidupan anak-anak yaitu nilai terapis, nilai proses 

pembelajaran (pedagogis), nilai pengembangan komptensi, nilai fungsi 

komunikatif. 
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Nilai fungsi komunikatif atau Interpersonal. Dengan bermain, anak- 

anak dapat melakukan aktivitas yang berati bagi dirinya serta dapat 

mengkomunikasikan perasaan-perasaanya secara efektif kepada orang lain. 

Orangtua dapat terlibat dalam dunai aktivitas bermain bersama dengan anak- 

anak, apabila ingin mengetahui, memahami dan menyelami kehidupan 

mereka. Dengan demikian anak-anak merasa diharga dan diterima sebagai 

pribadi-pribadi yang berharga dimata orang dewasa. Mengobservasi anak- 

anak pada saat sedang melakukan aktivitas bermain akan dapat membantu 

orangtua untuk memahami kehisupan anak-anak dengan lebih baik. 

  Nilai komunikatif maupun interpersonal akan diperoleh melalui kegiatan 

terapi bermain, karena baik terapis maupun anak yang ditangani mengadakan 

komunikasi aktif dua arah (dialogis). Dengan komunikasi aktif, baik terapis 

maupun anak, akan memperoleh pengembangan ikatan emosional yang 

kuat. Terapis akan dapat mencapai apa yang diharapkan dalam proses terapi 

yaitu mengharapkan anak menjadi sembuh dan diapat teratasi masalah 

psikologisnya. Selain itu, anak tidak memiliki ketergantungan terhadap terapis,  

namun ia menjadi mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri.  

Dengan bantuan terapis yang profesional, seorang anak diharapkan mendapat 

perlakuan yang ilmiah dan profesional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

proses kesembuhannya secara ilmiah, objektif dan profesional.  

  Nilai terapis. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi 

anak-anak, sehingga kegiatan bermain dapat dijadikan sarana untuk 

mengekspresikan perasaan-perasaaan guna mengurangi kecemasan- 

kecemasan serta perasaan defensif (kekerasan hatinya). Bermain merupakan 

kesempatan bagi anak-anak untuk melepaskan perasaan-perasaan seperti: 

rasa amarah (anger) dan takut (fear) yang mungkin sulit diekspresikan dalam 

aktivitas lain 

Para psikolog anak menerapkan kegiatan bermain untuk membantu 

pemulihan kondisi psikoemosial anak yang bermasalah. Bermain yang bebas 

dan bertujuan untuk terapis bagi anak-anak, bisa dirancang sejak awal untuk 

proses penyelesaian masalah anak-anak. Meskipun dilakukan tidak dilakukan 

di rumah, anak-anak akan merasakan bahwa kegiatan bermain secara 

alamiah dalam hidupnya. Bermain sebagai aktivitas yang menyenangkan 

akan dirasakan sebagai bagian yang alamiah bagi anak. Karena itu, psikolog 

atau terapis dapat mengajak anak untuk terlibat aktif dan menghayati 

permainan tersebut, agar proses pemulihan masalah psikologisnya dapat 

tercapai dengan baik. 
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Nilai Pembelajaran (pedagogis). Bermain memberikan kesempatan 

bagi anak-anak untuk mencoba melakukan peran baru dan dapat dijadikan 

sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi anak dengan 

baik. Bermain membeikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan 

ketrampilan sosial (social skill) yang dapat diterapkan apabila mereka bergaul 

dengan teman-teman, orang dewasa. 

Anak dapat belajar sesuatu yang baru melalui kegiatan bermain. Anak 

merasakan bahwa belajar tidak harus melalui kegiatan tulis-menulis atau 

menggambar sesuatu di kertas, namun anak dapat bermain secara bebas 

sesuai dengan arahan dari terapis. Anak dapat merasakan bahwa dampak 

bermain memberikan pemahaman terhadap sesuatu hal yang positif yang 

dapat meningkatkan kompetensinya. Karena bermain sebagai metode 

pembelajaran yang baik dan efektif untuk proses pemulihan psikologis bagi 

anak. 

 

3. Pendekatan-pendekatan Terapi Bermain. 

Schaefer (dalam Hughes, 1999) mengungkapkan ada 3 pendekatan yang 

dapat dimanfaatkan utnuk terapi bermain yaitu: pendekatan psikoanalitik, 

pendekatan relasionsip, dan pendekatan terstruktur. 

Titik fokus utama dari pendekatan psikoanalisa menekankan aspek terapi 

bermain. Bermain merupakan aktivitas yang mampu menjadi alat catharsis 

yaitu dapat mengekspresikan perasaan emosional individu sehingga menjaga 

keseimbangan psikisnya. Oleh karena itu, bermain dianggap sebagai alat 

terapis yang efektif untuk membantu mengatasi masalah-masalah gangguan 

sosio-emosional seseorang. 

Pra-syarat keberhasilan terapi untuk berubah. Menurut Hughes (1999) 

ada 3 kondisi prasyarat yang mempengaruhi keberhasilan terapi bermain 

yang berorientasi pada aliran psikoanalisis yaitu: 

Motivasi yang tinggi untuk berubah. Klien menyadari bahwa dirinya 

sedang menghadapi suatu masalah. Dia datang kepada terapis guna meminta 

bantuan agar dirinya dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Terapis 

berperan sebagai ahli yang memberi pertimbangan-pertimbangan tentang 

sebab-sebab dan menawarkan solusi pemecahannya. Kemudian segala 

keputusan tetap ditangan klien apakah dirinya berniat untuk berubah menjdai  

lebih baik atau tidak. Sejauh klien termotivasi tinggi maka niscaya ia akan 

dapat mengatasi masalah tersebut dan mengalami perubahan menjadi lebih 

baik. 
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Kemampuan memiliki sikap tranference klien terhadap 

terapisnya. Dalam hal ini, klien bersikap terbuka terhadap input-input, 

pertimbangan maupun pemikiran alternatif solusi yang ditawarkan oleh 

terapis. Oleh karena itu, dalam diri klien muncul anggapan terapis sebagai 

tokoh penting yang mampu membantu menyelesaikan masalahnya. Mungkin 

saja klien menganggap terapis sebagai pacar, ibu, ayah, sumi, istri atau 

kakaknya sendiri. 

Dalam proses terapi, seorang psikolog atau terapis melakukan 

komunikasi secara intensif dengan klien (anak), sehingga muncul ikatan 

emosi klien terhadap terapis. Klien menganggap terapis sebagai penolong 

yang baik, mengarahkan, membimbing dan mendidik samppai klien menjadi 

pribadi yang sehat, bertanggungjawab dan dewasa. Pengalaman yang positif 

ini dirasakan sebagai hal yang menguntungkan bagi klien dan ia ingin 

mempertahankan kondisi ini. Karena itu, muncullah sifat ketergantungan 

klien pada terapis/psikolog. Untuk membebaskan masalah ini, maka psikolog 

atau terapis harus berani menciptakan hubungan yang profesional, artinya 

ketika anak/klien sudah sembuh dari masalahnya, maka hubungan klien- 

profesional berakhir dan klien harus mandiri serta bertanggungjawab terhadap 

diri sendiri. 

Kemampuan klien untuk melakukan asosiasi bebas. Dalam 

terapi psikoanalisa, diharapkan seoarng pasien/klien mampu memahami 

penyataan atau kalimat verbal yang diucapkan oleh terapis. Tentu saja, 

istilah-istilah yang diungkapkan terapis seyogyanya menggunakan bahasa 

sederhana yang popular dan mudah dipahami oleh klien, walaupun klien 

tidak pernah mempunyai pendidikan bidang psikologi. Dengan demikian 

klien merasa mudah unutk melakukan proses asosiasi bebas alam dirinya, 

ketika dirinya diberi stimulus sederhana dari terapis, 

Sebagai anak dan penerus dari tokoh pandangan psikoanalisa, 

maka Anna Freud. Tak dipungkiri dalam terapi bermain bagi anak-anak 

mungkin akan menemukan kesulitan untuk mengalami perubahan karena 

mereka memiliki perbedaan generasi dari remaja, dewasa muda maupun 

dewasa madya. 

 

Jenis Terapi Bermain dengan Pendekatan Psikoanalitik 

 Guna memperjelas pendekatan ini, maka akan dikemukakan 2 

jenis terapi psikoanalitik yaitu: 
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Analisa bermain Melani Klein. Hug - Helmuth; seorang 

psikoanalisa dari USA menyatakan bahwa terapis sebaiknya dapat 

menghayati dan mungkin terlibat dalam aktivitas bermain. Pada tahun 

1919 Melani Klein melakukan terapi dengan menganalisa kegiatan 

bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Ternyata dengan bermain anak- 

anak dapat mengekpresikan kehidupan alam bawah sadar maupun alam 

ketidak-sadaran mereka, seperti rahasia perasaan, pikiran, pengalaman- 

pengalaman masa lalu, sikap suka dan tidak suka terhadap sesuatu hal, 

karena anak melakukannya dengan rasa senang. Menurut Klein bahwa 

bermain dianggap sebagai cara anak-anak untuk melakukan asosiasi 

bebas. 

Dengan menganalisa kegiatan bermain, maka dapt diketahui 

bagaimana konflik-konflik s yang diaami anak dengan orang tua atau 

saudaranya. Sebab bermain merupakan ekspresi simbolik dari konflik 

sexual atau agresi anak terhadap orangtuanya, dalam tahap perkembangan 

psikosexual, Sigmung Freud (dalam Lindzey& Campbell, 1998) 

menyatakan bahwa masa phallic sebagai masa penting yaitu terjadinya 

pekembangan hubungan heterosexualyang romantis antara anak dengan 

orangtuanya. Seorang anak laki-laki akan mengalami odipus-kompleks, 

yaitu berusaha menyukai terhadap ibunya dan cenderung menjauhi (tidak 

menyukai) ayahnya. Pada anak wanita akan mengalami ecitra-complex 

yaitu akan menyukai ayahnya dan cenderung membenci ibunya. Konflik- 

konfliks tersebut dapat memicu masalah emosional anak. 

  Menurut Hughes (1999) ada 2 asumsi yang mendasari terapi 

bermain dari Melani Klein mencapai keberhasilan yaitu a) anak dapat 

menyadari arti perilakunya walaupun dilakukan secara simbolik, b) anak 

memang benar memahami perasaan dan kebutuhan-kebutuhannya, 

karena mereka ingin dapat menyesuaikan diri secara efektif dalam 

lingkungan hidupnya yang makin kompleks, sehingga mereka perlu 

bantuan terapis. 

Terapi bermain Ana Freud. Ana Freud adalah anak wanita dari 

tokoh psikoanalisis, Simund Freud. Dialah satu-satunya anak kandung 

Freud yang meneruskan dan mengembangkan pemikiran ayahnya. Ana 

Freud tertarik untuk menganalisa perilaku bermain yang dilakukan oleh 

anak-anak. Dalam kegiatan bermain anak-anak dapat mengekspresikan 

masalah-masalah emosionalnya sehingga seorang terapis dapat 
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membantu dan menganalisa serta membantu memecahkan masalahnya 

dengan baik. 

Bermain merupakan sarana kegiatan catharsis yaitu akivitas 

ditandai dengan upaya untuk mengkespresikan semau perasaan yang 

membuat ketidakseimbangan jiwa seseorang, seperti kecemasan 

ketakutan, kekhawatiran. Anak-anak secara leluasa menyalurkan 

psikoemosionalnya dalam kegiatan bermain. Dalam suasana nyaman 

dan penuh dukungan sosial, maka terapi bermain dapat berjalan efektif 

yaitu mengenai sasaran yang tepat untuk pemulihan masalah psikologis 

anak-anak. 

 

4.  Pendekatan Terapi Relasionsip. 

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan 

intenal untuk mencapai kepuasan hidup dengan selalu menjalin hubungan 

dalam lingkungan sosial. Manusia berusaha aktif untuk menciptakan 

keberartian dirinya bagi lingkungannya (Cattanach, 1995). dengan 

demikian potensi aktivitasnya akan memperoleh pengakuan/penerimaan 

sosial dan hal ini mendorong dirinya untuk makin mengiknatkan kualitas 

dari aktivitas supaya eksistensinya tetap diakui oleh masyarakat.  

  Itulah sebabnya, bermain merupakan sarana bagi anak-anak untuk 

mencapai identitas diri dan pengakuan sosial. Ia tak mungkin hidup 

terpisah dari lingkungan sosial, tetapi ia justru ingin mempertahankan 

hubungan dengan masyrakat atau orang lain. 

 

5. Terapi bermain non-direktif Virginia Axline. 

Cattanach, (1995) mengakui bahwa terapi bermain non-direktif 

mengandung proses penyembuhan maupun pemulihan masalah-masalah 

psikologis yang dihadapi anak. Denan bermain anak-anak memperoleh 

kesempatan untuk mengekspreiskan perasaan-perasaan emosionalnya 

kepada orang lain, terutama terapis. Lebih lanjut Axline (dalam Cattanach, 

1995) menyatakan bahwa dengan mengekpresikan semua perasaannya, 

maka anak-anak akan menyadari dan memahami masalahnya sehingga 

mereka terdorong untuk mengatasi sendiri. Disini, anak-anak dilatih untuk 

mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, sehingga potensi 

dan kompetensi kognitifnya berkembang secara optimal. 
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Syarat efektifitas terapi non-direktif. Menurut Axline (dalam 

Cattanach, 1995; Hughesh. 1999) proses terapi bermain akan berlangsung 

secara baik dan efektif, apabila memenuhi 7 syarat yaitu: 

  a. Terciptanya hubungan antara terapis dengan klien anak-anak 

yang hangat, ramah dan aman. Anak-anak tidak merasa takut, malu atau 

minder dalam mengungkapkan beban masalah emosinya. 

  b. Terapis berusaha menerima klien apa adanya, terbuka, akrab 

dan bersikap supportif untuk mendorong klien agar berani menyatakan 

masalahnya melalui kegiatan terapi bermain. 

c. Terapis sebaiknya memberikan kondisi hubungan interpersonal 

maupun kondisi ruangan yang permisif. Anak-anak bebas untuk 

mengemukakan pikiran, pendapat maupun perasaannya kepada terapis, 

serta bebas pula menggunakan alat atau bahan permainan sesuai dengan 

keinginannya. Terapis tidak membatasi jumlah maupun alat-alat permainan 

yang disediakan dalam ruangan terapi. 

d. Terapis sebainya menyadari dan merefleksikan kembali perasaan, 

pikiran maupun masalah-masalha yang dihadapi anak-anak. Ketrampilan 

ini dapat diwujudkan dengan cara terapis selalu menaruh perhatian 

terhadap aktivitas bermain anak. 

e. Terapis selalu besikap mengahrgai seluruh keberadaan diri 

anak. Terapis menyadari bahwa anak pun dapat memahami dan 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin anak-anak membutuhkan 

pengakuan dan penghargaan dsri terapis bahwa sebenarnya mereka 

mampu mengatasi masalnya. Dengan demikian tidak selamanya anak 

memerlukan bantuan orang lain dalam pemecahan masalah, tetapi 

adakalanya mereka perlu pengakuan dan penerimaan sosial.  

  f. Terapis besikap memantau, mengawasi dan mengikuti kegiatan- 

kegiatan bermain apa yang dilakukan oleh anak. Disini anak-anak dibiarkan 

melakukan aktivitas bermainya tanpa ada intervensi eksternal termasuk 

dari terapisnya. Dengan demikian kegiatan bermain berlangsung alamiah. 

  g. Sikap terapis tidak tergesa-gesa untuk tetap membiarkan 

kegiatan bermain yang dilakukan anak. Naumn, terapis tetap menyadari 

keterbatasan waktu pertemuan selama proses terapi. Oleh karena itu  

terapis harus secara bijaksana untuk mengakhiri proses terapis tanpa 

menyinggung perasaan dari anak. Dengan tutur kata yang lembut dan 

halus, anak akan mengerti saat terapi bermain telah berakhir. 
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Adapun Hughes (199) menyatat 3 keterbatasan terapi bermain 

non-direktif: a) anak tidak diijinkan untuk merugikan diri sendir atau 

terapis, b) anak tidak diperbolehkan untuk bermain yang menimbulkan 

bahaya dalam ruang bermain, c) apabila waktu pertemuan dengan terapis 

telah berakhir, maka anak harus menghentikan kegiatan bermainnya. 

 

 

7. Pendekatan terapi bermain terstruktur 

Kegiatan bermain ini telah dirancang sebelumnya oleh terapis, 

sehingga anak diminta untuk memerankan seorang tokoh tertenttu. Hal 

ini muncul karena para ahli ingin mengembangkan teknik terapi yang 

tidak didominasi oleh pengaruh psikoanalisa yang banyak menekankan 

interpretasi simbol perilaku. 

Beberapa pertimbangan terapi berstruktur. Adapun 5 

pertimbangan kelahiran terapi terstruktur, menurut Hughes (1999): a) 

Penggunaan waktu singkat: terapis ingin menyelesaikan suatu masalah 

psikologis dalam waktu yang singkat. Hal ini berbeda dengan pendekatan 

psikoanalisa yang cenderung memakan waktu alam dan tidak efisien. b) 

Orientasi realitas terapi terstruktur berorientasi pada masalah sekarang 

dan bersifat realistis. Hal ini berbeda dengan psikoanalisayang mengarah 

 

  

Teknik menghentikan terapi bermain non direktif. 

Seorang ahli terapi bermain, Clark Moustakas mencoba untuk mengakhiri 

pertemuan terapi dengan anak laki-laki usia 5 th yaitu Timoty. 

T: waktunya telah berakhir, saatnya kita harus meninggalkan ruangan ini 

Tim: Tidak, aku masih tetap bemain disini 

T: Saya paham kalau kau tak dapat menghentikannya. Tetapi kita hanya 

memiliki waktu terbatas disini. Karena itulah kita harus berhenti. 

Tim: aku gak akan pergi dari sini 

T: kamu memutuskan tetap disini, tapi saya memintamu untuk meninggal 

Tempat ini segera 

Tim: aku akan ceritakan pada mamaku, dia akan datang dan bermain 

denganku 

T: Saya mengundangnya tetapi tidak disini. Bila kau keluar, aku akan 

mematikan lampu dan menutup pintu ruang bermain 
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pada mekanisme ketidaksadaran dimasa lalu. c) Penolakan interpretasi 

simbolik. Para ahli terapis terstrukturtidak menyukai interpretasi yang 

berat terhadap simbol-simbol perilaku klien tetapi mereka ingin perilaku 

nyata dan realistis. d) Pentingnya hubungan antara terapis dengan 

klien, hubungan akrab, hangat dan penuh penerimaan akan mempermudah 

keberhasilan terapi yang terstruktur. e) Penggunaan ekspresi seni. 

Terapi terstruktur cenderung menggunakan ekspresi seni seperti: drama, 

literatur, musik, bermain bebas. 

 

8. Jenis terapi terstruktur. 

Ada 2 jenis terapi terstruktur yaitu: 1) terapi bermain kostum. 

Seorang psikolog bermain, Irwin Marcus mencoba untuk menciptakan terapi 

bermain agar mereka mau berperan seperti tokoh yang telah ditentukan 

sebelumnya. Namun dalam hal ini, seorang anak harus berpakaian sesuai 

dengan peran yang akan dilakukan. Anak dibebaskan untuk memilih peran 

dan berpakaian sesuai dengan pilihan perannya. Permainan peran dapat 

mendorong pemahaman terhadap karakter, watak atau kepribadian peran. 

Apabila anak tidak merasa cocok dengan peran yang dimainkan, maka anak 

akan merasa stress, tidak nyaman dan menolak untuk memainkannya, 

karena ia tidak akan dapat menghayatinya dengan baik. 

2) terapi mengkisahkan kembali dengan bercerita. Seorang anak 

diwajibkan membaca sebuah atau beberapa buku cerita tentang nilai-nilai, 

norma maupun moral agama yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran bagi anak-anak. Selain anak-anak dapat meniru atau 

mengidentifikasi tokoh dalam cerita, mereka juga dapat belajar meningkatkan 

kemampuan berbicara didepan umum. Namun yang jelas, mereka sedang 

menjalankan terapi untuk mengatasi masalah emosionalnya. 

 

9. Art therapy 

Dalam memanfatkan psikologi bermain untuk fungsi kerja terapi, maka 

ada terapi seni. Anak dihadapkan pada kondisi yang membebaskan mereka 

untuk mengekspresikan secara kreatif. Oleh karena itu anak bebas 

bereksperimen mengungkapkan aktivitas seni dengan cara yang tepat dan 

sesuai dengan syarat. Dalam kegiatan seni yang kreatif, maka perlu 

menyediakan bermacam-macam alat untuk permainan yang dapat dilakukan 

oleh anak untuk mengurangi ketegangan emosionalnya. Misalnya seni lukis,  

suara atau tari. 
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Terapi seni sangat menarik minat anak-anak untuk menuangkan gagasan- 

gagasan seni kreatif, kompetensi dan bakat pada anak-anak yang menyukai 

kebebasan kreatif. Suasana yang bebas dan mendukung proses pemulihan 

masalah psikologis anak-anak. Karena itu, seorang psikolog anak dapat 

membantu anak-anak untuk merasakan kehangatan dan penerimaan terhadap 

perlakuan proses terapis dalam ruang terapi. Banyak anak yang mudah 

menyesuaikan diri ddalam proses pelaksanaan terapi seni, akan tetapi juga 

banyak anak yang sulit untuk mengikuti proses terapi seni, akibatnya akan 

menghambat proses terapi. Karena itu, kemampuan seorang terapis untuk 

membuat suasana psikologis yang aman dan nyaman bagi anak-anak. 

 

10. Bibliocounseling 

Yang dimaksud dengan biblio-counseling ialah konseling antara 

seorang konselor dengan klien yang didasarkan atas bahan bacaan yang 

telah dibaca oleh klien, guna membantu menyelesaikan masalahnya. 

Konseling ini cukup unik, sebab sebelum pelaksanaan konseling, seorang 

klien diminta untuk membaca sebuah buku yang isinya tentang pengalaman 

hidup orang lain dalam menghadapi masalah-masalahnya. Usai membaca 

buku tersebut, klien diajak untuk mendiskusikan mengenai karakter, perilaku, 

sikap, pikiran, perasaan tokohnya dalam menghadapi masalahnya. 

  Tujuan bibliocounseling menurut Watson (dalam Hughes, 1999) 

adalah: a) Mendorong keberanian anak untuk mengemukakan masalah- 

masalahnya secara terbuka. b) Mengajar dan melatih anak untuk dapat 

menganalisa semua perasaan dan perilakunya. c) merangsang untuk dapat 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam memecahkan masalah- 

masalahnya. d) menyadarkan anak untuk memahami bahwa bukan hanya 

dirinya saja yang menghadapi masalah demikian, tetapi masih banyak orang 

alian yang juga menghadapai masalah yang sama dengan dirinya. e) mengajar 

untuk berpikir konstruktif dan positif. 

Teknik ini cocok untuk anak-anak yang dapat membaca dan 

memahami isi cerita dalam buku. Sebaiknya, isi cerita tidak terbelit-belit dan 

mudah dipahami sehingga anak tidak mengalami kesulitan untuk 

mengemukakan kembali alur ceritanya. Seorang konselor yang proaktif dalam 

merespon cerita-cerita yang diungkapkan oleh klien akan dapat membantu 

pemikiran yang sistematis dan membuat klien dapat memecahkan masalahnya 

sendiri dengan baik. Kiranya teknik ini akan kurang efektif bila diterapkan 

untuk anak yang belum dapat membaca dan memahami isi cerita buku. 
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