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II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1.    Museum 

2.1.1. Definisi Museum  

Definisi museum menurut para ahli, yaitu: 

a. Museum adalah suatu lembaga tetap tempat untuk mengumpulkan, 

menyimpan, merawat, melestarikan, mengkaji, mengkomunikasikan bukti 

material hasil budaya manusia, alam, dan lingkungannya (Wardana  25). 

b. Museum merupakan suatu badan atau lembaga yang tidak mencari 

keuntungan yang bertugas menghimpun, merawat, meneliti, dan 

menyajikan benda-benda sebagai pembuktian alam, manusia dan 

kebudayaan untuk kepentingan studi dan rekreasi (Dinas Museum dan 

Pemugaran 4). 

c. Menurut Mark lilla, museum adalah lembaga pemberdayaan, bertujuan 

untuk menggabungkan semua yang akan menjadi sebagian dari 

pengalaman budaya kita bersama. Setiap warga negara dapat berjalan ke 

museum dan menghargai prestasi tertinggi kebudayaannya. Jika dia 

menghabiskan waktu yang cukup, ia dapat berubah. Inilah apa yang para 

pendiri museum ingat ketika mereka membawa koleksi besar ke kota-kota 

mereka sendiri (Alexander and Mary 1).  

d. Sebuah museum adalah lembaga yang kompleks , dan mendefinisikan itu 

tidaklah mudah, apakah seseorang itu menyukai museum atau tidak akan 

mempengaruhi definisi seseorang (Alexander and Mary 2). 

e. Douglas Allan, direktur Royal Scottish Museum di Edinburgh, 

mengatakan bahwa sebuah museum dalam bentuk yang paling sederhana 

terdiri dari sebuah bangunan rumah. koleksi benda-benda untuk diperiksa, 

penelitian dan kenyamanan.Kecuali untuk museum bangunan tunggal, 

mungkin sebagian besar dari kita akan sependapat dengan penyamarataan 

itu (Alexander and Mary 2). 

http://www.petra.ac.id/
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f. The American Association of Museum, dalam mengembangkan nasional 

program akreditasi museum, telah mendefinisikan museum sebagai 

"terorganisasi dan lembaga non-profit permanen, pada dasarnya 

pendidikan atau estetika dalam tujuan, dengan staf profesional, yang 

memiliki dan memanfaatkan nyata benda, memelihara mereka, dan 

pameran mereka kepada publik pada beberapa jadwal yang teratur. 

Definisi tersebut telah bertemu dengan beberapa penolakan dari pusat seni, 

museum lingkungan, pusat ilmu pengetahuan, dan planetarium yang 

memiliki sedikit atau tidak ada koleksi, dan. asosiasi ini mulai 

dikembangkan khusus definisi untuk beberapa kategori tersebut. Mereka 

yang menekankan fungsi riset museum ingin melihat penelitian yang 

disebutkan dalam pengertian (Alexander and Mary 2). 

g. Museum adalah suatu lembaga atau wadah yang non - profit, institusi 

permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembangannya, terbuka 

untuk umum, yang memperoleh, melestarikan, penelitian, berkomunikasi 

dan pameran warisan berwujud dan tidak berwujud kemanusiaan dan 

lingkungannya untuk tujuan pendidikan, studi dan kenikmatan (Paine Unit 

3). 

 

2.1.2.  Tujuan Museum 

Pendidikan dalam segala aspek-aspeknya dimulai dari penyelidikan yang 

sangat berat, hingga ke cara-cara pendekatan yang mudah untuk memahami 

benda-benda budaya. Tujuan museum dilihat dari sudut pandang nasional adalah 

demi terwujudnya dan terbinanya nilai-nilai budaya nasional untuk memperkuat 

kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan serta 

memperkuat jiwa kesatuan nasional (Sutaarga 8). 

 

2.1.3. Fungsi dan Peranan Museum 

Adapun fungsi dan peranan museum (Sutaarga 9), yaitu: 

a. Suatu sarana untuk mengumpulkan, merawat, memelihara dalam arti 

melestarikan benda-benda yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan. 

http://www.petra.ac.id/
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b. Sarana untk memamerkan, menyelidiki dan menerangkan benda-benda 

koleksi kepada pengunjung. 

c. Pengumpulan dan pengalaman warisan alam dan hasil budaya. 

d. Sebagai dokumentasi dan peneltian ilmiah. 

e. Media pembinaan sejarah alam, ilmu pengetahuan dan budaya.  

Museum bukan hanya tempat untuk mengadakan suatu pameran melainkan 

juga sebagai pusat kebudayaan. Penggunaan multifungsi itulah yang harus terus 

dijalankan (Neufert 251). 

 

2.1.4. Tugas Museum 

Tugas museum secara rinci dijelaskan oleh Drs. Moch. Amir Sutaarga (76), 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan atau pengadaan: 

Tidak semua benda padat dimasukkan ke dalam koleksi museum, hanyalah 

benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni: 

 Harus mempunyai nilai budaya, ilmiah, dan nilai estetika. 

 Harus dapat diidentifikasi mengenai wujud, asal, tipe, gaya, dan 

sebagainya. 

 Harus dapat dianggap sebagai dokumen. 

b. Pemeliharaan Tugas 

Pemeliharaan tugas terbagi menjadi 2 aspek, yakni: 

 Aspek Teknis  

Benda-benda materi koleksi harus dipelihara dan diawetkan serta 

dipertahankan tetap awet dan tercegah dari kemungkinan kerusakan. 

 Aspek Administrasi 

Benda-benda materi koleksi harus mempunyai keterangan tertulis yang 

menjadikan benda-benda koleksi tersebut bersifat monumental. 

c. Konservasi 

Merupakan usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pencegahan dan 

penjagaan benda-benda koleksi dari penyebab kerusakan. 

d. Penelitian 

Bentuk penelitian ada 2 macam: 

http://www.petra.ac.id/
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 Penelitian Intern 

Penelitian yang dilakukan oleh curator untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan museum yang bersangkutan. 

 Penelitian Ekstern 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari luar, seperti mahasiswa, 

pelajar, umum dan lain-lain untuk kepentingan karya ilmiah, skripsi, 

karya tulis dan lain-lain. 

e. Pendidikan 

Kegiatan disini lebih ditekankan pada pengenalan benda-benda materi 

koleksi yang dipamerkan: 

 Pendidikan Formal 

Berupa seminar-seminar, diskusi, ceramah, dan sebagainya. 

 Pendidikan Non Formal 

Berupa kegiatan pameran, pemutaran film, slide dan sebagainya. 

f. Rekreasi 

Sifat pameran mengandung arti untuk dinikmati dan dihayati, yang mana 

merupakan kegiatan rekreasi yang segar, tidak diperlukan konsentrasi 

yang akan menimbulkan keletihan dan kebosanan.  

Museum merupakan sebuah ruang pameran untuk karya seni dan ilmu 

pengetahuan, pada umumnya sebuah museum seharusnya: 

a. Terlindung dari gangguan, pencurian, kelembaban, kering, dan debu. 

b. Mendapatkan cahaya yang terang, yang merupakan bagian dari pameran 

yang baik. 

 

2.1.5. Syarat-syarat Museum 

  Adapun persyaratan berdirinya sebuah museum menurut Direktorat 

Permuseuman (26), yaitu sebagai berikut: 

a. Lokasi museum 

Lokasi harus strategis dan sehat (tidak terpolusi, bukan daerah yang 

berlumpur/tanah rawa). 

 

 

http://www.petra.ac.id/
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b. Bangunan museum 

Bangunan museum dapat berupa bangunan baru atau memanfaatkan 

gedung lama. Harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi, agar koleksi 

museum tetap lestari. Adapun bangunan museum minimal dapat 

dikelompok menjadi dua kelompok, yaitu: 

 Bangunan pokok (pameran tetap, pameran temporer, auditorium, kantor, 

penyimpanan koleksi). 

 Bangunan penunjang (pos keamanan, museum shop, tiket box, toilet, 

lobby, dan area parkir). 

c. Koleksi 

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rohnya sebuah museum, 

sebuah koleksi dalam museum harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

 Mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah (termasuk nilai estetika). 

 Harus diterangkan asal-usul secara historis, geografis dan fungsinya. 

 Harus dapat dijadikan monumen jika benda tersebut berbentuk bangunan 

yang berarti juga mengandung nilai sejarah. 

 Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal 

secara historis dan geografis, genus (untuk biologis), atau periodenya 

(dalam geologi, khususnya untuk benda alam). 

 Harus dapat dijadikan dokumen, apabila benda itu berbentuk dokumen dan 

dapat dijadikan  bukti bagi penelitian ilmiah. 

 Harus merupakan benda yang asli, bukan tiruan. 

 Harus merupakan benda yang unik, yaitu tidak ada duanya. 

d. Peralatan museum 

Museum harus memiliki sarana dan prasarana museum berkaitan erat 

dengan kegiatan pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi (AC, 

dehumidifier, dan lain sebagainya), pengamanan (CCTV, alarm system, 

dan lain-lain), lampu, label, dan lain-lain. 

e. Organisasi dan ketenagaan 

http://www.petra.ac.id/
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Pendirian museum sebaiknya ditetapkan secara hukum. Museum harus 

memiliki organisasi dan ketenagaan museum, yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi 

(kurator), bagian konservasi (perawatan), bagian penyajian (preparasi), 

bagian pelayanan masyarakat dan bimbingan edukasi, serta pengelola 

perpustakaan. 

f. Sumber dana tetap 

Museum harus memiliki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan museum. 

 

2.1.6. Penataan Museum 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penataan museum menurut 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (65), yaitu: 

a. Pendekatan estetis 

Mengutamakan segi keindahan dengan didukung latar belakang, 

pencahayaan dan tata warna yang menarik. 

b. Pendekatan romantis evoratif 

Penyajian koleksi sesuai dengan kondisi asli yang dapat mengungkapkan 

suatu suasana tertentu dalam suatu periode sejarah dengan nilai koleksi 

benda tersebut. 

c. Pendekatan intelektual 

Penyajian koleksi yang dapat mengungkapkan dan dapat memberikan 

informas ilmu pengetahuan kepada pengunjung. 

 

2.1.7.  Prinsip Perancangan Interior Museum 

Dalam mendirikan dan menyelenggarakan museum ada beberapa hal dasar 

yang mesti diperhatikan (Sutaarga 22), seperti: 

a. Letak museum di bagian kota yang tepat. 

b. Gedung museum dapat menjamin keamanan koleksi, penataan koleksi, 

sirkulasi koleksi, personil dan pengunjung. 

c. Pembagian ruangan yang sesuai fungsi museum. 

d. Perencanaan pengadaan koleksi. 

http://www.petra.ac.id/
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e. Perencanaan pengadaan sarana dan fasilitas untuk koleksi, perkantoran 

dan personil serta pengunjung museum. 

f. Perencanaan pengadaan dan latihan jabatan personil yang sesuai dengan 

fungsi-fungsi museum. 

 

2.1.8.  Pemilihan Lokasi Museum 

a. Lokasi museum harus strategis. Strategis disini tidak berarti harus berada 

di pusat kota, melainkan tempat yang mudah dijangkau oleh umum. 

b. Lokasi museum harus sehat. Lokasi yang tidak terletak di daerah yang 

tanahnya berlumpur/tanah rawa/pasir. 

 

2.1.9. Klasifikasi Museum 

Penggolongan museum dapat dilihat berdasarkan pada: 

a. Pengunjung, dibagi menjadi museum umum, koleksinya serta tata pameran 

terbuka untuk umum dan museum khusus, terbatas bagi golongan 

pengunjung tertentu saja. 

b. Keilmuan, dibagi menjadi museum ilmu alam; museum teknologi dan 

industri; museum ilmu purbakala; museum antropologi dan etnografi; 

museum sejarah; museum seni rupa dan museum sejarah seni rupa. 

c. Luas koleksi, dibagi menjadi bersifat nasional dan lokal.  

 

2.1.10. Klasifikasi Materi Koleksi Museum 

Klasifikasi materi koleksi museum (Sutaarga 89), yaitu: 

a. Benda Asli 

Yakni benda koleksi yang memenuhi persyaratan: 

 Harus mempunyai nilai budaya, ilmiah, dan nilai estetika. 

 Harus dapat diidentifikasi mengenai wujud, asal, tipe, gaya, dan 

sebagainya. 

b. Benda Reproduksi 

Benda buatan baru dengan cara menitu benda asli menurut cara tertentu. 

Macam benda reproduksi: 

 Replika: Benda tiruan yang memiliki sifat-sifat benda yang ditiru. 

http://www.petra.ac.id/
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 Miniatur: benda tiruan yang diproduksi dengan memiliki bentuk, warna 

dan cara pembuatan yang sama dengan asli. 

 Referensi: Diperoleh dari rekaman atau fotocopy suatu buku mengenai 

ethnografi, sejarah dan lainnya. 

 Benda-benda berupa foto yang dipotret dari dokumen/mikro film yang 

sukar dimiliki. 

c. Benda Penunjang 

Benda yang dapat dijadikan pelengkap pameran untuk memperjelas 

informasi/pesan yang akan disampaikan, misalnya: lukisan, foto, dan 

contoh bahan. 

 

2.1.11. Jenis Benda Koleksi Museum 

Beberapa jenis benda koleksi museum, yaitu: 

a. Etnografika 

Etnografika ialah setiap benda budaya yang cara pembuatan dan 

pemakaiannya menurut tradisi setempat. 

b. Prehistorika 

Prehistorika ialah setiap benda budaya yang dibuat pada kurun waktu 

sebelum manusia belum mengenal huruf/tulisan. 

c. Arkeologi 

Arkeologi ialah setiap benda yang dibuat pada kurun waktu setelah 

masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam. 

d. Historika 

Historika ialah setiap benda relic sejarah pada kurun waktu sejak 

masuknya bangsa-bangsa Eropa (sejak abad ke 16). 

e. Keramik asing 

Keramik asing ialah setiap benda keramik yang berasal dari negeri asing. 

f. Numistika dan Heraldika 

Numistika ialah setiap mata uang atau alat tukar (token) yang pernah 

beredar. Heraldika ialah setiap benda yang berupa tanda jasa, lambang dan 

tanda pangkat yang resmi. 
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g. Naskah 

Naskah ialah setiap bahan dengan bertulis tangan yang menguraikan suatu 

peristiwa. 

h. Buku atau majalah Antikuariat 

Buku atau majalah Antikuariat ialah setiap hasil penerbitan yang sudah 

langka. 

i. Karya seni dan Senikria 

Karya seni dan senikria ialah setiap benda hasil seni rupa dan senikria 

yang bernilai tinggi dalam ekspresi, gaya dan mewakili jamannya atau 

mengandung ciri-ciri tradisi setempat. 

j. Benda-benda Grafika 

Foto dan peta asli atau setiap benda reproduksi yang dapat dijadikan 

dokumen. 

k. Diorama 

Diorama ialah setiap suatu gambaran berbentuk tiga dimensi yang 

memperagakan alam sekitar atau bagian-bagian khas wilayah setempat. 

l. Replika 

Replika ialah setiap benda reproduksi dari nomor satu sampai dengan 

nomor tujuh tersebut diatas. 

m. Benda-benda sejarah alam 

Benda-benda sejarah alam ialah setiap benda asli yang berupa flora, fauna 

dan benda-benda batuan dan mineral. 

n. Benda-benda wawasan nusantara 

Benda-benda wawasan nusantara ialah setiap benda asli atau replika yang 

mewakili sejarah alam dan budaya dari wilayah nusantara. 

 

2.1.12. Cara Display Objek pada Museum 

Ada empat tipe display pada museum (Matthews unit 28-4), yaitu: 

 Digantung atau dipasang di dinding. 

 Display berdiri atau display pamer terbuka. 

 Pameran.  

 Kotak Display. 

http://www.petra.ac.id/
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Gambar 2.1. Display gantung atau di pasang di dinding 

Sumber: Matthews (2008, unit 28-4) 

 

 

Gambar 2.2. Display pamer terbuka 

Sumber: Matthews (2008, unit 28-4) 

 

 

Gambar 2.3. Display pameran dan kotak display 

Sumber: Matthews (2008, unit 28-4) 
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2.1.13. Sistem Penataan Display 

Penataan display untuk benda-benda koleksi yang berharga, sebaiknya 

memanfaatkan lemari kaca, yang penempatannya masuk ke dalam dinding, yang 

mana dilengkapi dengan perlengkapan pengunci, pengaman, pencahayaan dari 

dalam dan ruangan di buat agak gelap. (Chiara 369). 

 

2.2. Sirkulasi Ruang Pamer 

Tipe sirkulasi yang dapat digunakan dalam ruang pamer : 

a. Sequential Circulation  

Sirkulasi yang terbentuk berdasarkan ruang yang telah dilalui dan benda seni yang 

dipamerkan satu per satu, menurut ruang pamer yang berbentuk ulir maupun 

memutar sampai akhirnya menuju entrance area pertama (Chiara 797). 

b. Random Circulation 

Merupakan sirkulasi dimana pengunjung memilih jalurnya sendiri dari bentuk 

ruang, untuk melihat dan menikmati karya seni, tanpa adanya batasan dinding 

pemisah ruang (Chiara 797). 

c. Radial Circulation 

Pengunjung tidak diarahkan untuk menuju suatu ruang tertentu, sehingga bebas 

melihat koleksi yang diinginkan. Pembagian koleksi jelas dan terdapat ruang 

pengenalan (Chiara 798). 

d. Ring Circulation 

Yaitu sirkulasi yang memiliki 2 alternatif. Sirkulasi ini lebih aman karena 

memiliki 2 rute untuk menuju keluar (Chiara 798). 

e. Linier Bercabang 

Sirkulasi pengunjung tidak terganggu, pembagian koleksi jelas dan pengunjung 

bebas memilih koleksi (Chiara 798). 

 

2.3. Pola Penataan pada Ruang Pamer 

 Ada beberapa cara menampilkan objek yang dianggap penting dalam 

sebuah pameran (Miles 70), antara lain : 
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 Ukuran 

Dengan memberikan penekanan pada suatu elemen benda pamer dengan 

cara mengubah ukuran objek. Alternatif lainnya, suatu benda dapat terlihat 

memilki hubungan dengan meletakkannya dengan ukuran yang sama 

contohnya dengan tidak merubah ketinggian display. Sebuah barisan dapat 

dibedakan dengan merubah ukuran, jadi objek yang pertama dilihat selalu 

yang terbesar selanjutnya diikuti dengan ukuran yang lebih kecil. 

 Terpisah atau tersendiri 

Satu benda diletakkan jauh dari yang lain atau diletakkan di area terpisah 

untuk memberikan penekanan. 

 Warna 

Penekanan terhadap suatu benda dapat ditunjukkan dengan perbedaan 

warna, baik pada objek dan background atau perbedaan antara objek dan 

background. 

 Posisi 

Objek dapat diletakkan di depan objek lain, di susun lebih tinggi atau lebih 

rendah untuk menandakan urutan kepentingan suatu benda. Objek tersebut 

dapat diletakkan pada posisi yang terbaik untuk dilihat atau dapat juga 

diurutkan sesuai dengan kegunaannya dan dapat memberikan suatu urutan 

yang menarik untuk dilihat dalam sebuah pameran. 

 Bentuk 

Perubahan bentuk dapat juga memberikan penekanan terhadap objek yang 

akan dipamerkan. 

 Tekstur 

Tekstur dapat digunakan secara fungsional untuk membuat pengunjung 

segan untuk melewati area tertentu dengan permukaan kasar, serta dapat 

digunakan sebagai jalan petunjuk bagi orang buta dan rabun. Tekstur juga 

dapat memberikan penekanan pada interior ruang. 

 Cahaya 

Cahaya membuat benda terlihat dan dapat digunakan untuk 

menyampaikan hal penting dengan mengubah bentuk, tekstur, dan warna. 
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Cahaya dapat digunakan untuk menunjukkan urutan dan spotlight dapat 

memberikan penekanan pada beberapa area display dan memisahkan objek 

dan sekelilingnya.  

 

2.4. Tata Letak Area Museum  

 Tata letak area publik di museum mungkin didasarkan pada konsep 

sirkulasi sederhana di sekitar ruang rencana pameran tunggal terbuka atau pada 

konsep yang lebih kompleks yang berhubungan dengan struktur interpretative 

generik. Penting untuk mempertimbangkan sifat dari narasi yang sesuai untuk 

benda museum yang menarik. (Matthews Unit 28-2). 

Alur cerita dari pameran (Matthews Unit 28-2) dapat diterjemahkan ke: 

1. Pengaturan linier ruang dengan awal, tengah, dan akhir. 

2. Sebuah lingkaran dimana alur cerita linier dasarnya mengarah secara alami 

kembali ke awal. 

3. Susunan inti dan satelit dimana setiap tema atau pengobitan rinci subjek 

mengarah kembali ke daerah pengantar atau orientational pusat. 

4. Skema lebih kompleks menggabungkan linier, lingkaran, dan inti 

pengaturan satelit ruang yang secara khusus disusun untuk menjelaskan 

hubungan yang lebih atau kurang stabil antara koleksi dan tema 

interpretatif. 

5. Pengaturan labirin dimana hubungan antara daerah dapat bervariasi dari 

pameran ke pameran dengan mengelola sirkulasi publik.  

 Pada tahap awal strategi komunikasi museum harus ditentukan. 

Kepentingan relatif dan koordinasi pameran, pendidikan, publikasi, interpretasi 

hidup, dan bentuk-bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat merupakan 

faktor penting yang akan menentukan antarmuka antara staf dan publik. Tidak 

cukup untuk mempertimbangkan hanya hubungan antara pengunjung dan koleksi 

yang ditampilkan. Berbagai media yang sekarang digunakan dalam pameran 

untuk memfasilitasi komunikasi dengan tampilan publik-grafis mengunjungi, 

audio visual, teater, video, komputer grafis, animatronik, dan lingkungan kerja. 

(Matthews Unit 28-2). 
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2.5. Pencahayaan pada Ruang Pamer 

 Pencahayaan harus senantiasa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. 

Pencahayaan (Ching 305) dibagi menjadi 2, yaitu : 

 Pencahayaan alami adalah mengoptimalkan pencahayaan matahari, juga 

memperhatikan orientasi dan pergerakan matahari.  

 Pencahayaan buatan adalah sistem penerangan buatan dengan 

menggunakan lampu atau lilin yang memberikan cahaya. 

Suatu pencahayaan buatan ( Ching 305), diperlukan apabila : 

 Tidak tersedia cahaya alami  siang  hari, antara matahari terbenam dan 

matahari terbit. 

 Cahaya alami matahari tidak dapat menjangkau tempat tertentu di dalam 

ruangan yang jauh dari jendela. 

 Diperlukan cahaya merata pada ruang lebar, pada ruang lebar hanya lokasi 

di sekitar jendela saja yang terang, sedangkan di bagian tengah akan 

redup. 

 Diperlukan intensitas cahaya konstan.  

 Diperlukan pencahayaan dengan warna dan arah penyinaran mudah diatur. 

Ruang pamer dan panggung pertunjukkan adalah contoh tempat yang 

membutuhkan pencahayaan yang mudah diatur untuk menciptakan efek 

tertentu guna mendukung objek pameran atau pertunjukkan. 

 Diperlukan cahaya dengan efek khusus.  

Setiap lampu dibuat dengan tujuan tertentu dan mempunyai arah yang disesuaikan 

dengan tujuannya. Beberapa istilah lampu sesuai dengan arah dan luas sinarnya 

(Ching 306), yaitu : 

 Penyinar atas (up-lighter), lampu yang menyorot ke atas. 

 Penyinar bawah (down-lighter), lampu yang menyorot ke bawah. 

 Penyorot sempit (spot-light), lampu dengan sudut sinar<30. 

 Penyorot lebar (flood-light), lampu dengan sudut sinar >30. 

 Penyiram dinding (wall-wash light), lampu untuk menyiram bidang 

vertikal dengan cahaya. 
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Sistem pencahayaan buatan dibedakan menjadi beberapa, antara lain: 

 Pencahayaan langsung yaitu pencahayaan yang langsung memancarkan 

sinar dari sumber cahaya ke objek yang disinari. 

 Pencahayaan tidak langsung yaitu sumber cahaya disembunyikan dari 

pandangan mata, cahaya yang dihasilkan berupa cahaya pantulan. 

Tujuannya untuk mengarahkan pada sesuatu objek. 

 Pencahayaan yang membias yaitu adanya sinar yang memencar ke arah 

objek melalui material yang menyebabkan sinar tersebut dalam area yang 

lebih besar dari pada sumbernya. 

 Pencahayaan setempat yaitu pencahayaan yang diarahkan untuk menerangi 

suatu objek atau tempat yang membutuhkan pencahayaan khusus. 

Pencahayaan yang baik membuat suatu perbedaan ke museum. Bagaimana kita 

melihat, memandang dan memahami obyek krusial yang dipengaruhi oleh 

karakter cahaya yang jatuh di atasnya. 

Idealnya setiap tampilan akan memiliki pencahayaan dirancang oleh konsultan 

pencahayaan. Dalam prakteknya, ini mungkin jarang terjadi. Tapi desain 

pencahayaan yang baik dapat mengubah tampilan yang dinyatakan membosankan. 

Untuk mendesain ulang pencahayaan dan pelabelan, ini semua yang diperlukan 

untuk membuat sebuah galeri kuno tampak diperbarui (Paine Unit 34). 

 

2.5.1. Daylight 

Daylight sebagai sumber cahaya untuk pameran, memiliki keuntungan 

besar. Itu wajar karena cahaya adalah berkelanjutan dan kualitas yang berubah 

memberikan pengunjung mendapat berbagai tayangan dari pameran dan hubungan 

dengan dunia luar (Paine, crispin dan Timothy Ambrose, Unit 34). 

 

2.5.2. Pencahayaan dalam Lemari Kaca 

 Bagi banyak lemari kaca memiliki pencahayaan yang buruk , pencahayaan 

berada di dalam lemari kaca itu sendiri , tetapi seharusnya berada dalam kotak 

cahaya yang terpisah, yang harus memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah 

panas. Kemungkinan baru sekalipun, yang dapat digunakan dalam menampilkan 

adalah optik fribe. Memberi seberkas cahaya yang tepat tanpa mentransfer panas 
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apapun sementara sumber cahaya itu sendiri tetap berada di luar lemari kaca  

(Paine Unit 35). 

Dalam kebanyakan museum, lemari kaca adalah bagian paling penting dari 

peralatan. Baik dalam melindungi objek dan dalam menyajikan objek pada 

pengunjung mereka. Lemari kaca atau kaca display memiliki empat fungsi (Paine 

Unit 35), yaitu: 

• Untuk melindungi benda-benda di dalamnya dari pencurian dan kerusakan .  

• Untuk memberikan iklim mikro di mana tingkat konstan kelembaban relatif,     

   suhu dan cahaya dikendalikan dapat dipertahankan . 

• Untuk melindungi objek dalam dari polusi, debu dan serangga . 

• Untuk memberikan ' panggung teater ' yang menunjukkan dan menafsirkan  

   objek. 

 

2.6. Sistem Akustik pada Ruang Pamer 

Beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih lapisan akustik 

dan metode aplikasi dalam sebuah area pamer (Lawson 190), yaitu: 

 Dekorasi 

Dekorasi yang sesuai untuk sebuah kebutuhan ruang khusus, penerapan 

metode dan pembiayaan dekorasi yang dapat diperbaharui. 

 Daya tahan 

Antisipasi kerusakan karena adanya kebutuhan khusus seperti 

memindahkan perabot. 

 Permanen 

Efektifitas penggabungan dan penyatuan perabot atau fasilitas pendukung. 

 Fungsi 

Kebutuhan akses dan sirkulasi perpindahan. 

 Resiko kebakaran 

Penggunaan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, yang berbahan anti 

api dan bahan yang tidak cepat menyebarkan api.  
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2.7. Sistem Proteksi Kebakaran 

1.  Detektor Kebakaran 

Detektor kebakaran memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya suatu 

kebakaran. Ada beberapa macam detektor kebakaran (Departemen Pekerjaan 

Umum 11) yaitu: 

 Detektor panas: detektor yang bekerja pada pengaruh panas. 

 Detektor gas: detektor yang disebabkan munculnya gas akibat kebakaran 

atau gas lainnya yang mudah terbakar. 

 Detektor asap: detektor yang bekerja pada batas konsentrasi asap tertentu 

 Detektor nyala api: detektor yang bekerja berdasarkan radiasi nyala api.   

2.  Pemadam Api Ringan (PAR) 

Pemadam api ringan adalah pemadam api yang ringan, mudah 

dipindahkan atau dibawa dan dilayani satu orang dan alat tersebut digunakan 

untuk memadamkan api pada awal mula terjadi kebakaran sebelum api membesar. 

Penggolongan Kebakaran (Departemen Pekerjaan Umum 11), antara lain:  

 Kebakaran golongan A ialah kebakaran yang terjadi pada beban jenis A 

yaitu  bahan padat seperti kertas, plastic, karpet tekstil dan lain-lain. 

 Kebakaran golongan B ialah kebakaran yang terjadi pada beban jenis B 

yaitu bahan cair dan gas, seperti solar, minyak tanah, bensin dan gas elpiji. 

 Kebakaran golongan C ialah kebakaran yang terjadi pada beban jenis C 

yaitu peralatan listrik yang bertegangan seperti instalasi listrik. 

 Kebakaran golongan D ialah kebakaran yang terjadi pada beban jenis D 

yaitu bahan logam seperti magnesium dan lithium. 

3. Hidran 

Sistem hidran gedung terdiri dari peralatan dan komponen (Departemen 

Pekerjaan Umum 12), antara lain: 

 Komponen hidran 

 Persediaan sumber air 

 Perpipaan  

 Pompa 
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Kotak hidran dipasang dengan ketinggian 75 cm dari permukaan lantai, mudah 

terlihat, mudah untuk dicapai, tidak terhalang oleh benda lain dan diberi cat warna 

merah. Di tengah-tengah kotak hidran diberi tulisan “ HIDRAN ” dengan warna 

putih dan tinggi tulisan minimum 10 cm (Departemen Pekerjaan Umum 12). 

4.  Fire Alarm 

 Peralatan yang digunakan untuk memberitahukan kepada semua orang 

akan adanya bahaya kebakaran pada suatu tempat (Departemen Pekerjaan Umum 

12). 

5. Sprinkler 

 Sprinkler yaitu peralatan khusu dalam gedung yang alan memancarkan air 

secara otomatis apabila terjadi pemanasan pada suatu suhu tertentu di daerah 

sekitar sprinkler tersebut (Departemen Pekerjaan Umum 12). 

 

2.8. Sistem Proteksi Keamanan 

 Sistem proteksi keamanan bertujuan untuk memberikan suasana yang 

nyaman dan aman bagi pengguna. Ada beberapa system keamanan yang 

digunakan yaitu: 

 CCTV ( Closed-circuit television) 

CCTV adalah system kamera video yang mengirimkan sinyalnya secara 

terbatas pada tempat tertentu untuk meningkatkan keamanan saat 

ditinggalkan. CCTV sering digunakan pada area yang membutuhkan 

pengawasan lebih seperti bank, bandara, pusat perbelanjaan dan 

sebagainya. 

 Baggage X-ray  

Digunakan untuk mengetahui benda-benda yang dilarang untuk dibawa 

masuk kedalam museum. 

 Explosive detector  

Merupakan alat pendeteksi bahan peledak. 
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2.9. Teori Penghawaan 

 Untuk menjaga agar temperatur udara tetap maka menggunakan 

penghawaan dengan sistem Air Conditioner (AC), yaitu sitem pengatur udara 

dalam ruang yang dilakukan secara teratur dan konstan. 

Ada beberapa unsur yang diatur dengan AC ( Suptandar 275), yaitu: 

 Kecepatan aliran udara. 

 Pengaturan temperatur. 

 Penggantian dan pembersihan udara. 

 Kelembaban dan pendistribusian aliran udara. 

Dalam mengatur kesejukan udara ada dua sistem, yaitu sistem alami ( Croosed 

Ventilation) dan mekanis (kipas angin dan Air Conditioner). Ada beberapa 

parameter yang dapat digunakan untuk pengkondisian udara yang sejuk dan bersih 

(Mun 40), yaitu: 

 Temperatur radiasi rata-rata konstan. 

 Kebersihan udara dari polusi. 

 Segi-segi ekonomis dalam harga dan perawatan. 

 Kecepatan aliran udara yang diinginkan. 

 Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara dari luar. 

 Partikel udara yang menimbulkan bau. 

 Temperatur bola kering dan basah dari udara. 

 Pertimbangan estetis dari bentuk Ac itu sendiri. 

Sirkulasi penghawaan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

 Pengontrolan temperatur dan kelembaban. 

 Perbedaan temperatur antara ruang dan pengadaan udara. 

 Pemanasan baik internal maupun eksternal. 

Untuk pendistribusian udara yang baik sebaiknya membuat lubang di langit-

langit. Untuk area penyimpanan harus mendistribusikan udara dengan baik. 

Dengan tingkat kelembaban yang rendah untuk mencegah dari kelapukan  

(Mun 40). 
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2.10. Teori Warna 

Dalam mengatur warna pada ruang pamer diperlukan adanya kepekaan 

perasaan terhadap pemakaian warna itu sendiri. Warna merupakan salah satu 

peranan penting, karena warna dapat mempengaruhi perasaan seseorang dan 

memberikan nuansa lain yang bersifat psikis.  

Hal ini menunjang kehadiran barang-barang koleksi yang akan disajikan. 

Untuk pameran tetap dapat menggunakan warna-warna pastel sedangkan untuk 

ruangan pameran khusus atau yang bersifat sementara dapat menggunakan warna-

warna panas.Dalam mengkombinasikan warna harus hati-hati karena bila terlalu 

banyak warna dapat mengganggu perhatian pengunjung dalam menikmati dan 

mengamati benda koleksi yang dipamerkan. 

Psikologi warna yang sering digunakan antara lain, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1. Efek Psikologi Warna 

 

Warna 

Efek  

Jarak Suhu Psikis 

Biru Sejuk Segar, sejuk, tenang, dan konsentrasi. Jauh 

Kuning Hangat Menarik perhatian, aktif, dan semarak. Dekat 

Orange  Hangat Gembira, membangkitkan semangat Dekat 

Putih Netral Suci, bersih, tenang, resmi. Dekat 

Abu-abu Netral Formal, tenang, damai Jauh 

Hitam Netral Keras, berat, gelap, memperkuat kontras Dekat 

 

Sumber: Triandi (1998, p. 32) 

 

2.11.    Kafe 

2.11.1. Definisi Kafe 

Kafe  adalah restoran kecil yang melayani atau menjual makanan ringan 

dan minuman, kafe biasanya digunakan orang untuk rileks. (Longman 45). 

Beberapa teori menurut Succesfull Restaurant Planning tentang sirkulasi dalam 

kafe, antara lain: 
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 Sirkulasi antara pengunjung dan karyawan tidak boleh terjadi bersilangan. 

Bersilangan ialah jika sirkulasi antara pelayanan dan pengunjung saling 

bertemu tanpa adanya sirkulasi alternatif yang lainnya. Sehingga bisa 

terjadi peristiwa saling menunggu atau bertabrakan antara pengguna. 

Pelayan sebaiknya mempunyai sirkulasi sendiri, sehingga ketika sekali 

melayani suatu tempat dapat sekaligus melayani tempat-tempat lain. 

 Sirkulasi dalam kafe dapat dilewati pengunjung, kereta makanan, dan 

pelayanan ketika melayani. Kebutuhan meja dan tempat duduk yang ideal 

untuk aktivitas makan dan minum di area makan. 

 

2.11.2. Dimensi Perabot dan Sirkulasi pada Cafe 

 

Gambar 2.4. Ukuran meja makan bundar 

Sumber: Lawson (2007, Unit. 17-7) 

 

Gambar 2.5. Ukuran meja makan persegi panjang 

Sumber: Lawson (2007, Unit. 17-7) 
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2.12.    Gift Shop atau Toko Souvenir 

2.12.1. Jenis Toko 

Ada tiga jenis toko, yaitu: 

 Open Space Shop, ciri-cirinya tanpa pintu, pengunjung bebas masuk dari 

arah manapun, dan membuat pengunjung lebih tertarik untuk masuk ke 

dalam toko. 

 Semiclose- nonmassife space, ciri-cirinya adalah bagian depan toko 

tertutup oleh kaca sebagian dan pintu toko merupakan bagian toko yang 

tidak tertutup oleh kaca (tidak ada pintu khusus). 

 Close-nonmassife space, ciri-cirinya adalah bagian depan toko tertutup 

kaca keseluruhan, pintu juga menggunakan bahan kaca, pengunjung yang 

berada dalam toko menjadi merasa eksklusif dan memiliki privacy, dan 

pengunjung hanya bisa masuk dan keluar dari arah pintu. 

 

2.12.2. Sistem Pelayanan pada Toko 

Ada dua cara pelayanan pada toko, yaitu:  

 Service store, dimana para pengunjung dapat menjalin komunikasi dengan 

pegawai toko. Pada system pelayanan ini, para pengunjung tidak perlu 

repot untuk mencari barang yang diinginkan. 

 Self service, pengunjung diberi kebebasan untuk memilih barang yang 

diinginkan. Sistem pelayanan self service ini biasanya dilakukan pada toko 

yang besar. 

Umumnya peletakkan display toko berkaitan dengan pintu masuk, dan 

terdapat 2 macam tipe, yaitu:  

 Pintu masuk berhadapan langsung dengan display. 

 Letak pintu masuk saling berhadapan sedangan letak display berada 

disekeliling pintu masuk. 
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2.13.    Pusat Informasi 

2.13.1. Definisi Pusat Informasi 

 Pusat informasi adalah area yang memiliki luasan tertentu, yang 

merupakan ruang yang fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, 

yang difungsikan untuk memberikan informasi (Chiara 235). 

 

2.13.2. Fungsi Pusat Informasi 

Fungsi pusat informasi (Chiara 236) adalah sebagai berikut, yaitu:  

 Mengusahakan untuk mengikuti perkembangan dibidang iptek. 

 Mengurangi adanya duplikasi kegiatan. 

 Tersedianya informasi tentang latar belakang dan pengenalan kegiatan. 

 Merangsang munculnya pemikiran dan tindakan oleh pengaruh dan 

interaksi dengan pendapat, pengetahuan, pengalaman, dan keberhasilan 

orang lain. 

 

2.13.3. Tujuan adanya Pusat Informasi 

Tujuan adanya pusat informasi (Chiara 236) adalah sebagai berikut : 

 Mengusahakan tersedianya informasi yang memadai bagi keputusan 

manajemen dan kebijaksanaan baik swasta maupun pemerintah. 

 Menyelenggarakan pelayanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

bersamaan dengan peningkatan kemampuan pembuat, pengolah, 

penyebar dan pemakai informasi. 

 Membina kerjasama nasional dan internasional dalam rangka tukar dan 

menukar informasi keahlian. 

 Memusatkan perhatian organisasi pemerintah dan swasta kepada 

masalah penyediaan dan penggunaan informasi. 

 Mengusahakan pemanfaatan secara optimum Iptek, social, ekonomi, 

untuk mencapai  tujuan nasional. 
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2.13.4. Macam-macam Bentuk Informasi 

Macam-macam bentuk informasi (Chiara 236), sebagai berikut :   

 Penataan koleksi sesuai maksud dan tujuan. 

 Dapat memberikan rangsangan emosi. 

 Penataan koleksi agar lebih mudah dilihat dan dimengerti. 

 Dapat meningkatkan nilai koleksi. 

 

2.14. Permainan Anak-anak Tradisional Jawa 

Macam-macam permainan anak-anak tradisional Jawa, antara lain : 

 Jengkalan 

Pemain terdiri dari 2 orang atau lebih.Alat dan bahan yang digunakan 

adalah beberapa buah kelereng. 

Pemain membuat sebuah lubang, dari garis start yang jaraknya beberapa 

langkah dari lubang para pemain menembakkan kelerengnya sehingga 

mendekati lubang. Tugas mereka adalah memasukkan kelereng ke dalam 

lubang. Tetapi sebelumnya sebagai persyaratan dalam permainan, kelereng 

harus mengenai kelereng lawan terlebih dahulu. (Husna 83). 

 Roda gelinding 

Pemain terdiri dari 3 orang atau lebih. Alat dan bahan yaitu ban atau 

hulahoop. 

Cara permainan adalah setiap pemain berjajar di garis start dengan ban 

masing-masing. Setelah aba-aba dimulai, para pemain menggelindingkan 

bannya hingga ke garis finish. Jangan sampai ban terjatuh. Oleh karena itu, 

pemain harus berlari sambil mengendalikan ban yang menggelinding. 

(Husna 93).  

 Gaprek Kempung 

Gamprek kempung memiliki arti melempar. Gaprek merupakan istilah 

daerah yang berarti melempar kepada sasaran tumpukan pecahan genting, 

sedangkan kempung merupakan istilah daerah yang berarti melempar ke 

arah anak atau pemain lawan. 
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Permainan ini terbagi menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok 

berjumlah 5 atau 6 orang. Peralatan dalam permainan yaitu sebuah bola 

kasti atau tenis, kreweng (pecahan genting). (Anonim 5). 

  Kuba-Kuba 

Merupakan permainan membidik kelereng. Jumlah pemain minimal terdiri 

dari 2. Alat permainan yaitu kelereng dan membuat garis serta lubang 

kecil pada tanah tempat anak bermain. (Anonim 25). 

 Baren 

Kata baren berasal dari kata tiba dan leren yang berarti jatuh dan berhenti. 

Permainan Baren diambil dari daerah Banjarnegara, tepatnya di desa 

Kradegan. Jumlah pemain masing-masing regu antara 5-10 orang anak. 

Alat permainan adalah hanya menggunakan kapur untuk membuat garis. 

(Anonim 53). 

 Pal-palan atau Jonjang Kaleng 

Jumlah pemain biasa terdiri dari 5-10 orang anak. Alat permainan hanya 

menggunakan kaleng bekas. Permainan ini merupakan permainan yang 

menguatkan pada segi kecermatan dalam menebak. (Anonim 61). 

 Bincilan 

Kata bincilan berasal dari kata bincil yang artinya melempar dari jarak 

dengan menggunakan batu. Permainan ini terdiri dari 2 regu terdiri dari 5-

10 orang setiap regunya.Permainan menggunakan alat berupa 2 buah batu 

dengan ukuran yang tidak terlalu bsear dan terlalu kecil. (Anonim 68). 

 Congklak atau Dakon 

 

Gambar 2.6. Mainan dakon atau congklak 

Sumber: http://reddreamme.blogspot.com/2012/09/congklak.html 

 

http://reddreamme.blogspot.com/2012/09/congklak.html
http://www.petra.ac.id/


32 
Universitas Kristen Petra 

 

Congklak atau Dakon adalah permainan sederhana yang mengasah daya 

nalar anak. Permainan ini menggunakan papan dakon yang terbuat dari 

kayu atau plastik dan 98 biji yaitu dari (14x7) buah biji atau sejenis 

cangkang kerang, batu-batuan, kelereng atau biji tumbuhan. Permainan 

dakon atau congklak  ini menggunakan papan permainan yang memiliki 

14 lubang dan 2 lubang besar yang berada di ujung kiri dan kanan. Setiap 

7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap 

sebagai milik sang pemain. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 

orang.  

Cara bermain: 

Setiap lubang kecil diisi dengan tujuh buah biji. Salah seorang yang 

memulai (biasanya melakukan sut untuk menentukan siapa yang lebih 

dulu) dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu biji ke 

tiap-tiap lubang di sebelah kanannya dan seterusnya. Bila biji habis di 

lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut 

dan melanjutkan mengisi, bila habis di lubang besar miliknya maka ia 

mendapatkan kesempatan khusus dengan memilih lubang kecil di sisinya. 

Bila ternyata habis di lubang kecil di sisinya maka ia berhenti dan 

mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di 

lubang kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-

apa. Permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain sudah tidak ada 

biji lagi yang dapat diambil (seluruh biji ada di lubang besar disisi kanan 

dan kiri pemain) yang mendapatkan biji terbanyaklah pemenangnya. 

 Benteng atau Wilwa 

 

Gambar 2.7. Permainan Benteng atau Wilwa 

Sumber: http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-

det.php?id=597&lang=id 
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Benteng atau wilwa adalah permainan tradisional yang memerlukan 

ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi yang jitu. 

Tujuan utama dari permainan ini adalah saling menyerang benteng lawan. 

Cara bermain: 

Permainan terdiri dari dua kelompok yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.  

Masing-masing tim menentukan bentengnya, dapat berupa pohon, tiang, 

atau tembok. Mereka berusaha menawan anggota tim lawan agar dapat 

merebut benteng lawan. Permainan dimulai dengan salah satu anggota 

keluar dari benteng, maka anggota tim lawan akan berusaha menyentuh 

orang tersebut. Tetapi anggota tim pertama dapat langsung menyerang 

dengan berusaha menyentuh pemain yang keluar tersebut begitu pula 

dengan tim lawan. Untuk menghindari disentuh, mereka dapat kembali ke 

benteng masing-masing. 

Siapa yang tersentuh akan ditawan di benteng lawan. Teman satu tim 

dapat berusaha menyelamatkan teman-teman yang tertawan dengan 

mendatangi benteng lawan dan menyentuh teman-temannya, tetapi tentu 

saja tidak boleh tersentuh lawannya. Harus ada anggota tim yang menjaga 

bentengnya. Bila benteng lawan tidak ada yang menjaga, maka pemain 

dapat menyentuh benteng lawan tersebut dan berarti tim tersebut menjadi 

pemenangnya. 

 Jamuran  

 

Gambar 2.8. Permainan jamuran 

Sumber: http://ragamnya.blogspot.com/2013/07/permainan-tradisional-

yang-terasingkan.html#.U73w2kCgbIU 

 

http://ragamnya.blogspot.com/2013/07/permainan-tradisional-yang-terasingkan.html#.U73w2kCgbIU
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Jamuran adalah permainan dengan cara saling bergandengan tangan 

membentuk lingkaran besar sambil berputar-putar menyanyikan lagu 

jamuran. 

Cara bermain: 

Diawali dengan hompimpah atau sut hingga diperoleh satu anak yang 

kalah. Anak yang kalah berdiri di tengah lingkaran dan yang menang 

bergandengan tangan membentuk lingkaran sambil menyanyikan lagu 

jamuran. 

“Jamuran…jamuran…ya age ge thok, jamur apa ya age ge thok,.. Jamur 

paying ngrembuyung kaya lembayung…., Sira badhe jamur apa?  

Ketika tiba pada kalimat „siro badhe jamur apa?‟, si anak yang berada di 

tengah lingkaran lantas berteriak menyebut sebuah gerakan pura-pura yang 

wajib dilakukan. Anak-anak lain yang semula bergandengan tangan 

membentuk lingkaran, kontan berhamburan. Untuk menirukan seperti apa 

yang di ucapkan si anak yang kalah tadi. Misal seperti ini „jamur montor!‟ 

Saat di ucapkan „jamur montor!‟, anak-anak yang berhamburan untuk 

berubah menjadi berbagai kendaraan beroda. Ada yang menjadi mobil 

polisi. Ada yang menjadi dokar. Ada yang menjadi sepeda motor. Ada 

yang menjadi kereta. Masing-masing mereka bergumam menirukan suara 

tiap-tiapnya sambil berjalan mondar-mandir, hingga terdengar lagi sebuah 

suara.„jamur patung!‟, Lantas anak-anak bergegas menjadi patung, diam 

tak bergerak. Tidak boleh tersenyum, tidak boleh tertawa meski di 

godadan diajak bicara. Bagi anak yang tertawa, tersenyum, atau yang 

bergerak akan terkena hukuman yaitu ia harus menggantikan posisi anak 

yang kalah tadi. Bila sudah ada yang terkena, anak-anak lantas bermain 

lagi dari awal. Bila sudah ada terhukum, anak-anak yang terbebas bisa 

lega tersenyum. Yang kena hukuman, masuk ke dalam lingkaran. Yang 

lainnya, bergandengan tangan melingkar dan mulai menembang. 

Jamuran… jamuran… yo ge ge thok…Tiba pada kalimat „siro badhe 

jamur opo?‟ (intinya permainan dimulai seperti awal tadi). 

„Jamur monyet!‟, Anak-anak segera melepas tautan tangan. Semua 

berhamburan. Macam-macam gerakannya. Ada yang dengan segera 
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memanjat pohon. Ada yang hanya menggaruk-garuk kepala. Ada yang 

sesekali meloncat-loncat. Ada yang seketika duduk dan berpura-pura 

seperti sedang mencari kutu pada kepala temannya. Anak-anak pun 

banyak yang tertawa terpingkal karenanya. 

„Jamur let uwong!‟Anak yang membentuk lingkaran bubar lalu mencari 

pasangan untuk diajak bergandengan. Yang tidak mendapat pasangan, 

harus „jadi‟ atau mendapat hukuman berdiri di tengah lingkaran. 

 „Jamur gagak!‟, Anak-anak berlari sambil merentangkan tangan, 

menirukan kepakan sayap burung gagak sambil menirukan bunyinya gaok 

gaok. Tugas anak yang „jadi‟ adalah menangkap „burung gagak‟. Dan 

kawanan burung gagak harus menghindarinya agar jangan mendapat 

hukuman. Cara menghindari pengejaran mudah saja yaitu dengan 

berjongkok sebagai pengibaratan burung yang sedang hinggap. Jika 

mendapati anak jongkok, maka pengejaran dihentikan. Atau jika mau, 

menunggu agar anak yang berjongkok itu lari lagi lalu dikejar. Jika ada 

anak yang tertangkap ketika masih berlari, maka berlakulah hukuman. 

„Jamur parut!‟, Anak-anak yang membentuk lingkaran bubar menjauhi 

anak yang berada di tengah. Mereka mencari tempat untuk berdiri dengan 

berpegangan tangan pada sebatang pohon tiang, atau bersandar pada 

tembok lalu menggantung sebelah kakinya. Telapak kaki harus nampak 

agar mudah digelitik. 

Anak yang tadi berdiri di tengah lalu menghampiri salah seorang anak 

yang menggantungkan kakinya sebelah, lalu menggelitik telapak kakinya 

yang digantung. Anak yang digaruk harus menahan diri agar jangan 

sampai tertawa, agar tidak mendapat hukuman. 

Untuk memancing agar anak yang digaruk tertawa, anak yang menggaruk 

boleh menggodanya dengan memperlihatkan gerak-gerik yang lucu atau 

menggodanya dengan kata-kata yang jenaka. Jika cara-cara demikian tidak 

dapat membuat anak itu tertawa, maka ia menghampiri anak-anak yang 

lain dan diperlakukan demikian pula. Jika anak lain tetap tidak tertawa 

maka hukuman tetap pada dirinya, mengulangi berdiri di tengah-tengah 

lingkaran. 
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 Gobak Sodor atau Galah Asin 

  

Gambar 2.9. Permainan gobak sodor atau galah asin 

 Sumber: http://orbitdigital.net/article/main-gobak-sodor-yuk-sahabat-orbit 

 

Galah asin atau galasin atau gobak sodor adalah sejenis permainan 

daerah tradisional dari Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan 

grup yang terdiri dari dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 – 

5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos 

melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih 

kemenangan seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses 

bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. 

Cara bermain:  

Permainan galah asin atau gobak sodor ini biasanya dilakukan di 

lapangan. Arena bermain merupakan kotak persegi panjang dan diberi 

garis di dalamnya dengan ukuran 9 x 4 m yang dibagi menjadi 6 bagian. 

Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur atau tali. 

Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi 

dua, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horisontal dan garis 

batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga 

garis batas horisontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi 

lawan mereka yang juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah 

ditentukan sebagai garis batas bebas.  

Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas 

vertikal (umumnya hanya satu orang), maka orang ini mempunyai akses 

untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. 

Permainan ini sangat mengasyikkan sekaligus sangat sulit karena setiap 

http://orbitdigital.net/article/main-gobak-sodor-yuk-sahabat-orbit
http://mainantradisionalindonesia.files.wordpress.com/2013/09/gobak-sodor-galasin.jpg
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orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika diperlukan 

untuk meraih kemenangan. 

 Permainan Engklek   

 

Gambar 2.10. Permainan engklek 

Sumber: http://www.mestimoco.com/2011/02/lain-lain-permainan-

engklek.html 

 

Permainan Engklek atau Ingkling adalah permainan tradisional di 

indonesia. Disebut Engklek, karena cara bermainnya menggunakan satu 

kaki yang dalam bahasa Jawa artinya “Engklek”. 

Cara bermain:  

Pertama kita menggambar di atas tanah ataupun di jalan 8 kotak dan 

setengah lingkaran di bagian atas sendiri. Lalu kita beri nomor pada 

masing kotak. Kemudian yang di gambar setengah lingkaran itu diberi 

nomor sembilan dan dibagian setengah lingkarannya diberi nomor 

sepuluh. 

Permainan ini biasanya di mainkan oleh anak perempuan, tetapi anak laki-

laki juga kadang ikut bermain. Setelah itu kalau jumlah pemainnya hanya 

dua orang cukup melakukan suit untuk menentukan siapa yang main 

terlebih dahulu. Tapi kalau lebih dari dua bisa lakukan dengan cara 

hompimpa. Akan tetapi kadang-kadang untuk menentukan siapa yang 

duluan bermain adalah dengan cara siapa yang lempar gacoannya yang 

berupa batu atau pecahan genteng tersebut, tepat pada kotaknya dan juga 

yang paling jauh pada nomor di kotaknya. Yang paling dekat akan 

mendapat urutan bermain pertama dan yang paling jauh mendapat urutan 

paling akhir. Lalu setelah itu pemain mesti meloncat dari satu kotak ke 

http://www.mestimoco.com/2011/02/lain-lain-permainan-engklek.html
http://www.mestimoco.com/2011/02/lain-lain-permainan-engklek.html
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kotak lainnya dengan satu kaki, terserah mau kaki kanan atau kiri yang 

jadi tumpuannya. 

Lalu kalau gacoannya sudah mencapai pada nomor sembilan, maka si 

pemain harus mengambilnya dengan cara menghadap ke belakang dan 

berjongkok, tangan kita gak boleh sampai menyentuh garis kotak, kalau 

sampai menyentuh garis kotak maka pemain tersebut gagal dan harus 

diganti pemain lainnya. Sebelumnya bertepuk tangan 3 kali, barulah 

mengambil gacoannya dengan menghadap ke belakang. 

Kemudian yang terakhir jika si pemain sudah melempar gacoannya ke 

nomor sepuluh dan berhasil mengambilnya dengan cara yang disebutkan 

tadi, maka pemain tersebut berhak mendapat bintang. Yang perlu 

diperhatikan pada saat pemain akan mengambil gacoannya di tempat 

nomor sepuluh maka ia harus melompat dari nomor delapan ke nomor 

sepuluh, jadi nomor sembilan harus dilewati, tidak boleh diinjak. Disinilah 

anak-anak sering melakukan kesalahan dengan menginjak garis. 

Sebenarnya sih ini juga berlaku untuk gacoan yang dilempar ke nomor-

nomor tertentu. Tempat-tempat yang ada gacoan si pemilik tidak boleh 

diinjak, harus dilewati. Dan juga pemain tidak diperbolehkan menginjak 

gacoan lawan.  

 Permainan Bekel 

  

Gambar 2.11. Permainan bekel 

Sumber: http://djadoelantik.blogspot.com/2011/02/bola-bekel.html 
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Permainan bekel umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Permainan 

ini disebut bekelan karena disesuaikan dengan nama alat yang digunakan, 

yaitu bola karet sebesar bola pingpong dan beberapa biji bekel dari timah. 

Cara bermain: 

Setelah menentukan giliran siapa yang mulai lebih dulu, permainan 

dimulai dengan melemparkan bola keatas dan menghamparkan biji. 

Setelah bola memantul sekali, bola harus diambil kembali. 

Kemudian, pemain harus mengambil satu per satu biji yang terhampar 

secara langsung. Setelah terambil semua, biji dihamparkan kembali dan 

diambil kali ini sekaligus dua buah biji. Begitu selanjutnya sampai 

sejumlah biji yang dimainkan. Setalah mengambil biji secara langsung 

selesai, maka kini pemain harus mengubah biji menjadi bentuk tertentu 

sebelum diambil. Urutan posisinya adalah pit (bentuk seperti kursi), ro 

(kebalikan posisi pit), cin (singkatan licin yaitu posisi miring tanpa ada 

bintik di permukaan biji) dan peng (singkatan bopeng yaitu posisi miring 

dengan ada bintik di permukaan biji). Biji yang dipergunakan umumnya 

berjumlah 6 sampai 10 biji. 

Pemain akan kehilangan gilirannya apabila bola memantul lebih dari 

sekali, tidak dapat menangkap bola, lupa mengubah salah satu biji menjadi 

posisi tertentu saat sudah mencapai tahap pit, ro, cin atau peng, atau 

menyentuh biji lain saat mengambil biji yang harus diambil. Pemenangnya 

adalah yang mencapai tahap paling tinggi. 

 Permainan Yoyo 

 

Gambar 2.12. Permainan yoyo 

Sumber: http://indraoktora700.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 
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Yoyo adalah permainan yang terdiri dari dua cakram berukuran sama yang 

biasanya terbuat dari kayu atau plastik yang dihubungkan dengan suatu 

sumbu, dimana tengahnya tergulung tali yang dililitkan.  Satu ujung tali 

terikat pada sumbu, sedangkan ujung satunya diberi kaitan untuk 

dimasukkan pada jari pemainnya. 

Cara bermain:  

Yoyo dimainkan dengan mengaitkan ujung bebas tali tadi pada jari tengah, 

memegang yoyo, dan melemparkannya ke bawah dengan gerakan mulus. 

Sewaktu tali terulur pada sumbu, efek giroskopik akan terjadi. Dengan 

menggerakkan pergelangan tangan, yoyo dapat dikembalikan ke tangan 

pemain, dimana tali akan kembali tergulung dalam celah sumbu. 

 Boy-Boyan  

 

Gambar 2.13. Permainan boy-boyan 

Sumber: http://www.arifisme.com/2013/11/surga-bermain-di-festival-

dolanan-bocah.html 

 

Gambar 2.14. Pecahan genteng 

Sumber: http://fawaizzah.wordpress.com/2011/07/10/permainan-

tradisional-goin-goinan/ 

 

http://www.arifisme.com/2013/11/surga-bermain-di-festival-dolanan-bocah.html
http://www.arifisme.com/2013/11/surga-bermain-di-festival-dolanan-bocah.html
http://fawaizzah.wordpress.com/2011/07/10/permainan-tradisional-goin-goinan/
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Permainan tradisonal dengan total lima sampai sepuluh orang. 

Cara Bermain:  

Model permainannya yaitu menyusun lempengan batu, biasanya diambil 

dari pecahan genting atau pocelen yang berukuran relatif kecil. Bolanya 

bervariasi, biasanya terbuat dari buntalan kertas yang dilapisi plastik, 

empuk dan tidak keras, sehingga tidak melukai. Satu orang sebagai 

penjaga lempengan, yang lainnya kemudian bergantian melempar 

tumpukan lempengan itu dengan bola sampai roboh semua. Setelah roboh 

maka penjaga harus mengambil bola dan melemparkannya ke anggauta 

lain yang melempar bola sebelumnya. Yang terkena lemparan bola yang 

gatian menjadi penjaga lempengannya. 

 Kelereng 

    

Gambar 2.15. Mainan kelereng 

Sumber: http://akimlinovsisa.wordpress.com/2011/08/04/sejarah-

permainan-kelereng/ 

 

Kelereng dengan berbagai sinonim gundu, keneker, kelici, guli adalah bola 

kecil dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. 

Ukuran kelereng sangat bermacam-macam. Umumnya ½ inci (1.25 cm) 

dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi, untuk tujuan 

nostalgia dan warnanya yang estetik. 

Cara Bermain:  

Bentuk permainan yang biasa dimainkan adalah main porces. Cara 

permainannya dengan menggambar segitiga sama kaki ditanah kemudian 

masing-masing pemain meletakkan sebuah kelerengnya diatas gambaran 

segitiga tersebut. buah kelereng yang dipertaruhkan dinamakan  sebagai 

http://akimlinovsisa.wordpress.com/2011/08/04/sejarah-permainan-kelereng/
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buah pasangan. Jumlah pemain biasanya paling sedikit tiga pemain dan 

paling banyak idealnya enam pemain, kalau lebih dari itu dibuat dua 

kelompok.  

Permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menggunakan 

sebuah kelereng sebagai gacoannya lalu melempar buah pasangan tersebut 

dari jarak dua atau tiga meter. Pemain secara bergantian melempar sesuai 

urutan berdasarkan hasil undian dengan adu sut jari tangan Pelemparan 

gaco dilakukan dengan membidik dan melempar keras dengan maksud 

mengenai buah pasangan atau agar hasil lemparan mendarat dilapangan 

permainan terjauh. 

Selanjutnya yang mengawali permainan adalah siapa yang berhasil 

mengenai buah pasangan, dialah mendapat giliran pertama. Kalau tidak 

ada yang mengenai buah pasangan ,maka yang mulai bermain adalah 

gacoannya yang terjauh. Pemain harus berusaha menghabiskan buah 

pasangan diporces pada saat giliran bermain. Ada yang sekali giliran main 

sudah mampu menghabiskan semua buah pasangan. Tanda dia pemain 

yang terampil.  

Berbagai taktik untuk menang dilakukan, antara lain kalau tidak mau 

memburu gacoan lawan, maka pilihannya adalah menembakkan gacoan 

ketempat yang kosong untuk disembunyikan agar tidak dapat dimatikan 

oleh lawan-lawan main. Pemain yang mampu menghabiskan buah 

pasangan terakhir dilanjutkan berburu menembak gacoan lawan. Pemain 

yang gacoannya kena tembak maka gacoannya mati, selesailah 

permainannya pada game tersebut. 

 Gatrik atau Benthik 

 

Gambar 2.16. Permainan gatrik atau benthik 

Sumber: http://www.tembi.org/ensiklopedi/20090505/index.htm 

http://www.tembi.org/ensiklopedi/20090505/index.htm
http://s1225.photobucket.com/albums/ee386/noe_undersky/Campur2/?action=view&current=benthik.jpg
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Gatrik atau Tak Kadal pada masanya pernah menjadi permainan yang 

populer di Indonesia. Merupakan permainan kelompok, terdiri dari dua 

kelompok. 

Cara Bermain:  

Permainan ini menggunakan alat dari dua potongan bambu yang satu 

menyerupai tongkat berukuran kira kira 30 cm dan lainnya berukuran lebih 

kecil. Pertama potongan bambu yang kecil ditaruh di antara dua batu lalu 

dipukul oleh tongkat bambu, diteruskan dengan memukul bambu kecil 

tersebut sejauh mungkin, pemukul akan terus memukul hingga beberapa 

kali sampai suatu kali pukulannya tidak mengena atau luput atau meleset 

dari bambu kecil tersebut. Setelah gagal maka orang berikutnya dari 

kelompok tersebut akan meneruskan. Sampai giliran orang terakhir. 

Setelah selesai maka kelompok lawan akan memberi hadiah berupa 

gendongan dengan patokan jarak dari bambu kecil yang terakhir hingga ke 

batu awal permainan dimulai tadi. Makin jauh, maka makin enak 

digendong dan kelompok lawan akan makin lelah menggendong. 

  Lompat Tali 

 

Gambar 2.17. Permainan lompat tali 

Sumber: http://disstyana.blogspot.com/2013/07/permainan-masa-kecil-

yang-kurindukan.html 

 

Permainan ini sudah tidak asing lagi tentunya, karena permainan lompat 

tali ini bisa di temukan hampir di seluh indonesia meskipun dengn nama 

yang berbeda-beda. permainan lompat tali ini biasanya identik dengan 

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

bermain. 

http://disstyana.blogspot.com/2013/07/permainan-masa-kecil-yang-kurindukan.html
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Cara Bermain:  

Permainan lompat tali tergolong sederhana karena hanya melompati 

anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Jika pemain dapat melompati 

tali-karet tersebut, maka ia akan tetap menjadi pelompat hingga merasa 

lelah dan berhenti bermain. Namun, apabila gagal sewaktu melompat, 

pemain tersebut harus menggantikan posisi pemegang tali hingga ada 

pemain lain yang juga gagal dan menggantikan posisinya. Ada beberapa 

ukuran ketinggian tali karet yang harus dilompati, yaitu: (1) tali berada 

pada batas lutut pemegang tali; (2) tali berada sebatas (di) pinggang 

(sewaktu melompat pemain tidak boleh mengenai tali karet sebab jika 

mengenainya, maka ia akan menggantikan posisi pemegang tali; (3) posisi 

tali berada di dada pemegang tali (pada posisi yang dianggap cukup tinggi 

ini pemain boleh mengenai tali sewaktu melompat, asalkan lompatannya 

berada di atas tali dan tidak terjerat); (4) posisi tali sebatas telinga; (5) 

posisi tali sebatas kepala; (6) posisi tali satu jengkal dari kepala; (7) posisi 

tali dua jengkal dari kepala; dan (8) posisi tali seacungan atau hasta 

pemegang tali. 

  Ular Naga 

  

Gambar 2.18. Permainan ular naga 

Sumber: http://permata-nusantara.blogspot.com/2009/03/permainan-ular-

naga.html 

 

Ular naga adalah satu permainan berkelompok yang biasa dimainkan di 

luar rumah di waktu sore dan malam hari. Tempat bermainnya di tanah 

http://permata-nusantara.blogspot.com/2009/03/permainan-ular-naga.html
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lapang atau halaman rumah yang agak luas. Lebih menarik apabila 

dimainkan di bawah cahaya rembulan. Pemainnya biasanya sekitar 5-10 

orang, bisa juga lebih, anak-anak umur 5-12 tahun (TK - SD). 

Cara Bermain:  

Anak-anak berbaris bergandeng pegang 'buntut', yakni anak yang berada 

di belakang berbaris sambil memegang ujung baju atau pinggang anak 

yang di mukanya. Seorang anak yang lebih besar, atau paling besar, 

bermain sebagai "induk" dan berada paling depan dalam barisan. 

Kemudian dua anak lagi yang cukup besar bermain sebagai "gerbang", 

dengan berdiri berhadapan dan saling berpegangan tangan di atas kepala. 

"Induk" dan "gerbang" biasanya dipilih dari anak-anak yang tangkas 

berbicara, karena salah satu daya tarik permainan ini adalah dalam dialog 

yang mereka lakukan. Barisan akan bergerak melingkar kian kemari, 

sebagai Ular Naga yang berjalan-jalan dan terutama mengitari "gerbang" 

yang berdiri di tengah-tengah halaman, sambil menyanyikan lagu. Pada 

saat-saat tertentu sesuai dengan lagu, Ular Naga akan berjalan melewati 

"gerbang". Pada saat terakhir, ketika lagu habis, seorang anak yang 

berjalan paling belakang akan 'ditangkap' oleh "gerbang". 

Setelah itu, si "induk" dengan semua anggota barisan berderet di 

belakangnya akan berdialog dan berbantah-bantahan dengan kedua 

"gerbang" perihal anak yang ditangkap. Seringkali perbantahan ini 

berlangsung seru dan lucu, sehingga anak-anak ini saling tertawa. Sampai 

pada akhirnya, si anak yang tertangkap disuruh memilih di antara dua 

pilihan, dan berdasarkan pilihannya, ditempatkan di belakang salah satu 

"gerbang". Permainan akan dimulai kembali. Dengan terdengarnya nyanyi, 

Ular Naga kembali bergerak dan menerobos gerbang, dan lalu ada lagi 

seorang anak yang ditangkap. Perbantahan lagi. Demikian berlangsung 

terus, hingga "induk" akan kehabisan anak dan pemenangnya yang 

mempunyai pengikut banyak. 
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 Pletokan 

Pletokan dibuat dari bambu, panjang 30 cm dengan diameter 1-1/2 cm. 

Bambu dipilih yang kuat dan tua supaya tidak cepat pecah. Bambu dibagi 

dua. Untuk penyodok, bambu diraut bundar sesuai dengan lingkaran laras 

dan bagian pangkal dibuat pegangan sekitar 10 cm. Potongan bambu yang 

lain, ujungnya ditambahkan daun pandan atau daun kelapa yang dililit 

membentuk kerucut supaya suaranya lebih nyaring. Peluru dibuat dari 

kertas yang dibasahkan, kembang, atau bunga jambu air. Peluru 

dimasukkan ke lubang laras sampai padat lalu disodok. 

Peralatan yang dibutuhkan berupa bambu diameter 1 atau 1,5 cm dan 

panjang 30-40 cm sebagai laras bedil (bentuk pipa) dan sebagai tolak 

adalah batangan belahan bambu yang dihaluskan. Sebagai peluru: bunga 

jambu air, kertas, daun-daunan dan sejenisnya. 

Cara Bermain:  

Cara menembak adalah pertama peluru dimasukkan dengan batang 

penolak sampai ke ujung laras. Peluru kedua dimasukkan dan ditolak 

dengan batang penolak. Peluru kedua ini mempunyai dobel fungsi. Fungsi 

pertama sebagai klep pompa untuk menekan peluru pertama yang akan 

ditembakkan. Fungsi kedua menjadi peluru yang disiapkan untuk 

ditembakkan berikutnya. Tembakan ini akan menimbulkan bunyi pletok 

dan peluru terlontar ± 5 meter dan relatif lurus. Permainan ini dapat 

sebagai sarana perang-perangan. 

 Gasing 

  

Gambar 2.19. Mainan gasing 

Sumber: http://permainantradisional1.blogspot.com/2013/01/permainan-

tradisional-gasing.html 

http://permainantradisional1.blogspot.com/2013/01/permainan-tradisional-gasing.html
http://permainantradisional1.blogspot.com/2013/01/permainan-tradisional-gasing.html
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Gasing atau Gangsingan atau Panggal adalah mainan yang bisa berputar 

pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan 

mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa 

dikenali. 

Cara Bermain:  

Cara memainkan gasing, tidaklah sulit yang penting, pemain gasing tidak 

boleh ragu-ragu saat melempar gasing ke tanah. 

1. Gasing di pegang di tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang 

tali. 

2. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian paksi sampai bagian badan 

gasing. lilit kuat sambil berputar. 

 Layang- layang 

 

Gambar 2.20. Permainan layang-layang 

Sumber: http://ruanasagita.blogspot.com/2011/06/manfaat-layang-

layang.html#.U8LetkBufIU 

 

Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang 

diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke 

daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan 

hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. 

 Dam-daman/ Bas-basan 

Permainan ini menggunakan bidang petak-petak seperti catur yang disebut 

Dam- daman atau Bas- Basan. 

http://ruanasagita.blogspot.com/2011/06/manfaat-layang-layang.html#.U8LetkBufIU
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Petaknya dapat digambar di tanah, tegel, atau yang lainnya. Bentuknya 

petak, dan dibutuhkan biji atau batu kecil. Tetapi milik kedua pemain tidak 

boleh sama biji atau batunya , agar dapat dibedakan milik si A dan si B. 

Biji dan batu itu berfungsi sebagai prajurit yang akan dimainkan. 

Cara bermain:  

Masing-masing prajurit bergerak maju untukmenyerang daerah lawan 

dengan arah jalan ke depan, ke kanan dan ke kiri , serta mundur bebas, tapi 

hanya boleh satu langkah saja. Cara membunuh prajurit dengan melompati 

dan prajurit yang dilompati berarti mati dan harus keluar  dari daerah 

permainan. Bila prajurit salah satunya habis berarti dia kalah. 

 Egrang Batok Kelapa 

 

Gambar 2.21. Permainan engrang batok kelapa 

Sumber: http://www.tempo.co/read/beritafoto/4691/Mengenal-Sejumlah-

Permainan-Tradisional-di-Hari-Libur-Sekolah 

 

Egrang jenis ini dibuat dari tempurung kelapa yang tengahnya dilubangi, 

lalu diberi tali plastik atau dadung  pada  batok kelapa tersebut untuk 

memainkannya.  

Cara bermain: 

Kaki diletakkan di atas masing-masing tempurung, kemudian kaki satu 

diangkat seperti layaknya orang berjalan. Kedua tangan menarik erat  tali 

agar batok kelapa dapat menempel  kuat pada kedua telapak kaki. 

Permainan ini menguji ketangkasan  anak dan kecepatan berjalan di atas 

egrang batok kelapa. Perlu berhati-hati dalam bermain egrang batok 

kelapa ini, karena pemain dapat jatuh saat melangkah di atas batok. Anak 

http://www.tempo.co/read/beritafoto/4691/Mengenal-Sejumlah-Permainan-Tradisional-di-Hari-Libur-Sekolah
http://www.tempo.co/read/beritafoto/4691/Mengenal-Sejumlah-Permainan-Tradisional-di-Hari-Libur-Sekolah
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yyang paling cepat berjalan dan tidak pernah jatuh dianggap sebagai 

pemenangnya. 

 Jaranan 

 

Gambar 2.22. Permainan jaranan 

Sumber: http://www.tembi.org/ensiklopedi/20090609/index.htm 

 

Berawal dari nama hewan tunggangan kuda (Jawa: jaran), maka lahir 

nama jaranan untuk permainan anak-anak jawa. Bentuk, gambar, dan 

hiasannya dibuat menyerupai hewan kuda sehingga disebut “Jaranan”. 

Jaranan bisa dibuat dari gedheg atau dinding bambu yang dibentuk 

menyerupai kuda, kemudian pinggirnya dibingkai dengan belahan bambu. 

Terkadang digambari dengan cat atau yang lainnya sehingga tampak 

gambar kuda. Selain itu dihiasi dengan rumbai-rumbai di sekitar leher 

dengan  tali rafia. Ukurannya tak lebih dari 40 cm dan panjangnya 100 cm. 

Cara bermain:  

Anak-anak bisa bermain sendirian atau berkelompok dengan teman-

temannya sambil  melantunkan syair yang berjudul “Jaranan”. 

“Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji  atau sing nunggang dara Bei atau 

sing ngiring para mentri atau jret-jret nong atau jret-jret gung atau  srek-

srek turut lurun atau gedebug krincing, gedebug krincing atau prok, prok, 

gedebug jedher “. 

 Balap Pelek atau Peleng 

Permainan ini popular di tahun 1970 an dan biasanya dimainkan oleh anak 

laki-laki. 

http://www.tembi.org/ensiklopedi/20090609/index.htm
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Peralatan yang digunakan adalah pelek bekas sepeda yang sudah tidak  

digunakan lagi (tanpa as roda dan ruji) dan tongkat kayu dengan panjang 

sekitar 60 cm yang diujungnya dipasang kawat besi berbentuk huruf “U”. 

Biasanya dimainkan pada siang atau sore hari di lapangan yang datar dan 

tidak banyak bebatuan. Jumlah pemain bebas, semakin banyak yang ikut 

bermain semakin seru . 

Cara bermain: 

Masing-masing anak menggelindingkan pelek yang dibawanya ke jalan, 

kemudian mendorongnya dengan tongkat kayu sambil berlari kencang. 

Ujug tongkat yang diberi besi berbentuk huruf “U” tadi berfungsi untuk 

menahan laju pelek yang berputar agar meluncur dengan stabil di jalan. 

Jika pelek oleng dan jatuh , maka dinyatakan kalah atau gugur. 

Pemenangnya adalah pemain yang paling depan lari mendorong pelek 

sepedanya. 
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Tabel. 2.2. Macam-Macam Permainan Tradisional Jawa 
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