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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pendidikan Multikultural 

Gibson menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah 

proses di mana individu mengembangkan cara-cara mempersepsikan, 

mengevaluasi berperilaku dalam sistem kebudayaan yang berbeda dari 

sistem kebudayaan sendiri (Hanum, 2011:82). Pendidikan pluralis-

multikultural adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap 

proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran 

terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat 

dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dengan pendidikan multikultural, 

diharapkan akan lahir kesadaran dan pemahaman secara luas yang 

diwujudkan dalam sikap yang toleran, bukan sikap yang kaku, eksklusif, 

dan menafikan eksistensi kelompok lain maupun mereka yang berbeda, apa 

pun bentuk perbedaannya. Dalam konteks Indonesia yang sarat dengan 

kemajemukan, pendidikan pluralis-multikultural memiliki peranan yang 

sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif (Naim 

dan Sauqi, 2011: 191). 

Istilah multikultural dalam konsep pendidikan multikultural sendiri 

berakar dari kata kultur yang secara umum sering diartikan sebagai budaya 

dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu. Oleh sebab itu 

adanya pemahaman tentang kultur akan dapat membantu kita memahami 
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konsep pendidikan multikultural dengan lebih baik. Kultur memiliki makna 

yang sangat luas dan beragam, para ahli juga memberikan definisi berbeda-

beda tentang kultur. Untuk mempermudah dalam memahami makna kultur, 

Conrad P. Kottak seperti dikutip Ainul Yaqin (2005) menjelaskan bahwa 

kultur mempunyai karakter-karakter khusus, meliputi: 

a. kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. General 

artinya setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur, dan spesifik berarti 

setiap kultur pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dan 

lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat mana kultur itu berada, 

b. kultur adalah sesuatu yang dipelajari, dan hal ini terkait dengan 

pembelajaran kultural. Pembelajaran kultural yaitu suatu kemampuan 

unik pada manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan 

simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal 

usul di mana mereka berada, 

c. kultur adalah sebuah simbol, dalam hal ini simbol dapat berbentuk 

sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus 

yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat 

diartikan ataupun dijelaskan, 

d. kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Disini 

kultur dapat mempengaruhi kebiasaan yang berkembang di masyarakat 

dan kultur juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam secara 

alamiah di mana  mereka berada, 
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e. kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi 

atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat, 

f. kultur adalah sebuah model, artinya kultur bukan kumpulan adat istiadat 

dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah 

sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas, 

g. kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya kultur merupakan 

sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang 

baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya 

melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan 

keturunan. 

Dengan bekal pemahaman tentang kultur selanjutnya kita dapat lebih 

mudah memahami konsep pendidikan multikultural. James A. Banks 

merumuskan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau 

falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan 

yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di 

dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, 

kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun 

negara (Tilaar, 2004: 181). Kemudian lain halnya dengan Ainurrafiq 

Dawam (Naim dan Sauqi, 2011: 50) yang menjelaskan bahwa pendidikan 

multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman 

budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Dengan demikian, pendidikan 

multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-
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tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari mana pun dia 

datangnya dan berbudaya apa pun dia. 

Keberadaan pendidikan multikultural di dalam masyarakat tidak 

terlepas dari adanya suatu fungsi yang ia bawa. The National Council for 

Social Studies (Hanum, 2011: 101) mengemukakan sejumlah fungsi penting 

dari pendidikan multikultural, yaitu: 

a. memberi konsep diri yang jelas, 

b. membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari 

sejarahnya, 

c. membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu 

memang ada pada setiap masyarakat, 

d. membantu mengembangkan pembuatan keputusan (decision making), 

partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan (citizenship skills), 

e. mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. 

Kemudian menurut Zubaedi (2005: 71) pendidikan multikultural juga 

sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan, yaitu: 

a. meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik, 

b. meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap 

berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain, 

c. meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami 

kemajemukan, interpretasi kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang 

bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku, 

d. membuka pikiran ketika merespon isu, 
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e. memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, 

menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang. 

Singkatnya paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat 

menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan 

eksklusif dikalangan anak didik. Sebaliknya senantiasa dikondisikan bagi 

tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah 

pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan 

atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terisi atas 

pluralitas etnis, ras, agama, budaya dan kebutuhan. Pendidikan multikultural 

mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan 

budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas 

wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri. Dari sini dapat 

digarisbawahi, bahwa nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah 

toleransi. Sikap toleran ini tidak akan tertanam dengan sendirinya, 

melainkan harus ada usaha sadar untuk menginternalisasikannya (Zubaedi, 

2005). Terlebih lagi jika sasarannya adalah anak-anak, toleransi dan 

pendidikan multikultural harus ditanamkan sejak dini melalui berbagai 

media dan lembaga, tidak harus terpaku kepada lembaga formal dan 

pemerintah. 

 

2. Kajian Anak 

Seluruh masa hidup manusia dapat dibagi menjadi dua masa utama, 

yakni masa sebelum lahir (masa dalam kandungan) dan masa sesudah lahir. 
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Pada masa sesudah lahir, manusia juga mengalami berbagai tahap 

perkembangan yang berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan 

melalui periode atau masa tertentu. Menurut pendapat Santrock yang dikutip 

Yusuf dan Sugandhi (2012: 9) periode perkembangan itu terdiri atas tiga 

periode, yaitu anak (childhood), remaja (adolescence), dan dewasa 

(adulthood). Salah satu masa terpenting dalam perkembangan manusia 

adalah pada masa anak atau usia dini. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Tujuan perlindungan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik 

mungkin karena usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan 

yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi 

yang dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak sejak usia 

dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa 

dewasanya. Erickson mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan 

gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa 

dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanak (Yusuf dan Sugandhi, 2012: 
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47). Selain itu perkembangan pada masa kanak-kanak juga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan perilaku sosial yang ia miliki kelak. 

Perilaku sosial pada anak sudah berkembang sejak ia masih bayi. Pada masa 

bayi perilaku sosial pada anak sudah dapat dilihat seperti bagaimana anak 

mau diajak orang lain, dan dengan orang banyak ia menunjukkan keceriaan. 

Hal tersebut sudah mulai menunjukkan terbentuknya perilaku sosial yang 

seiring dengan perkembangan usia. Perubahan perilaku sosial juga dapat 

berubah sesuai dengan lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah 

mau bermain dengan kelompoknya yaitu anak-anak (Azis, 2005). 

Jika ditinjau secara sosiologis maka perkembangan dapat dijelaskan 

sebagai proses sosialisasi atau proses memasyarakatkan anak. Anak-anak 

yang pada awalnya masih bersifat a-sosial atau pra-sosial, dalam 

perkembangannya sedikit demi sedikit mulai disosialisasikan. Perilaku anak 

kemudian akan mengalami penyesuaian dengan tuntutan norma 

masyarakatnya, dan hal ini dapat dicapai melalui proses pendidikan. 

Seorang tokoh pedagog sosiologis yaitu Baldwin memberikan konsep 

tentang perkembangan anak sebagai proses sosialisasi dalam bentuk meniru 

atau imitasi yang berlangsung secara adaptasi dan seleksi. Proses peniruan 

ini terjadi melalui tiga fase (Fudyartanta, 2010) : 

a. Fase proyektif, pada taraf ini anak mendapatkan kesan mengenai model 

atau objek yang ditiru; 

b. Fase subjektif, anak cenderung meniru gerakan-gerakan atau sikap model 

atau objeknya, dan 
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c. Fase objektif, anak telah menguasai hal yang ditirunya, sehingga anak 

dapat mengerti bagaimana orang merasakan, berpikir, berangan-angan, 

berbuat, dan seterusnya. 

Melalui fase-fase inilah kemudian anak menjadi berkembang dan 

menerima proses sosialisasi atau disebut juga penyesuaian sosial. Lebih 

lanjut lagi proses sosialisasi dimulai dengan meniru mentah-mentah apa 

adanya, berkembang menjadi internalisasi atau penyerapan nilai, dan 

kemudian distrukturalisasi sehingga terjadi stratifikasi nilai-nilai. Setelah itu 

terjadilah proses institusionalisasi, artinya nilai-nilai yang diserap tadi 

kemudian menjadi pedoman tingkah laku anak dan mengatur hidupnya 

dimasyarakat. Jika anak mendapat sosialisasi yang tepat maka ia akan 

mampu mengembangkan sebuah perilaku sosial yang baik yang akan ia 

bawa hingga dewasa kelak. 

 

3. Permainan Anak Tradisional 

Permainan merupakan sebuah media sosialisasi dan interaksi yang 

diciptakan oleh masyarakat untuk suatu tujuan tertentu, baik itu tujuan yang 

sifatnya hiburan maupun tujuan edukatif. Permainan juga merupakan sebuah 

unsur budaya yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat khususnya anak-

anak. Menurut Christriyati Ariani (Munawaroh, 2011: 209) dunia anak 

sering diidentikkan dengan dunia bermain. Bermain adalah merupakan suatu 

masa yang sangat membahagiakan bagi diri si Anak. Dari situlah anak-anak 

dapat menyerap pendidikan nilai-nilai budaya tertentu yang dapat dijadikan 
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sebagai pembentuk kepribadiannya dan dapat dijadikan bekal dalam 

kehidupan saat dewasa kelak. Dengan bermain si Anak dapat terangsang 

untuk mengembangkan dirinya sebagai sarana dalam proses pembudayaan 

atau sosialisasi. Kemudian juga melatih anak untuk berfikir secara rasional, 

ketangkasan, bertanggung jawab, belajar dalam pergaulan dengan teman 

sebayanya yang mempunyai pandangan yang berbeda. 

Istilah permainan berasal dari kata dasar main yang merupakan kata 

kerja, dimana maknanya adalah melakukan permainan untuk menyenangkan 

hati atau melakukan perbuatan untuk bersenang-senang baik menggunakan 

alat-alat tertentu atau tidak menggunakan alat. Permainan merupakan kata 

benda yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang jika dilakukan 

dengan baik akan menyenangkan hati si pelaku (Direktorat Permuseuman, 

1998:1). Berdasarkan pengertian yang ada, berarti suatu permainan harus 

bisa menciptakan atau menimbulkan rasa senang bagi pelakunya.  

Sehubungan dengan hal tersebut Ki Hajar Dewantara seperti dikutip 

Munawaroh (2011: 211) menganjurkan adanya syarat-syarat yang perlu 

dimiliki dalam sebuah permainan, khususnya permainan anak yang 

ditujukan untuk pendidikan, yaitu: 

a. Permainan harus menyenangkan dan menggembirakan anak, karena 

kegembiraan adalah pupuk bagi tumbuhnya jiwa. Sebaliknya, kesusahan 

akan menghambat kemajuan jiwa anak. 
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b. Permainan harus memberi kesempatan kepada anak untuk berfantasi. 

Anak jangan dibebani pekerjaan yang memaksa untuk meniru sesuatu 

yang tidak hidup dalam jiwanya. 

c. Permainan harus mengandung semacam tantangan, sehingga merangsang 

daya kreatifitas untuk terus meningkatkan kemampuan guna mencapai 

suatu kemenangan atau kepuasan tertentu, karena rasa kemenangan akan 

sangat memajukan kecerdasan jiwa. 

d. Permainan hendaknya mengandung keindahan atau nilai seni, karena rasa 

keindahan akan menarik jiwa ke arah keluhuran budi. 

e. Permainan harus mengandung isi yang dapat mendidik anak-anak ke arah 

ketertiban, kedisiplinan, dan sportivitas, karena ketertiban akan mendidik 

rasa kesosialan yang akan sangat berguna bagi hidupnya kelak. 

Permainan anak pada dasarnya memiliki keragaman yang tinggi, 

sehingga dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori. Pengelompokan 

permainan anak yang pertama yaitu berdasarkan perkembangan tahap 

bermain pada anak (Fudyartanta, 2010: 332-333) yaitu: 

a. Permainan fungsi atau permainan gerak. Permainan ini diterapkan pada 

bayi yang berumur 1-3 bulan yang sedang belajar bergerak dan 

memperhatikan hal-hal disekitarnya. Biasanya pada boks tempat tidur 

bayi akan digantungkan mainan berwarna-warni yang dapat bersuara. 

Ketika mainan digerakkan maka bayi akan memperhatikannya dan 

mendengarkan suara yang muncul. Permainan semacam ini akan 

membantu pertumbuhan dan perkembangan fungsi tubuh anak. 



24 
 

b. Permainan bentuk. Permainan ini dilakukan saat anak sudah dapat 

berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Misalnya ia akan 

membuat gunung dari gundukan pasir atau bentuk-bentuk lain sesuai 

keinginannya. 

c. Permainan fantasi dan peran. Pada tahap selanjutnya anak akan mampu 

mengumpamakan sebuah benda menjadi wujud benda lain. Misalnya ia 

bermain dengan tangkai daun pisang dan menganggapnya sebagai 

senapan, sobekan kertas sebagai uang, dan lain-lain. 

d. Permainan reseptif. Merupakan permainan yang bersifat menerima, 

misalnya anak bermain sambil mendengarkan cerita dari ibunya, melihat 

foto atau gambar, dan lain-lain. 

e. Permainan sukses. Permainan ini biasanya memiliki nilai kompetitif 

dimana ada hasil kesuksesan yang dapat diraih. Misalnya lomba 

menggambar, lomba lari, menari, dan sebagainya.   

Kemudian permainan juga dapat dikelompokkan berdasarkan 

kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya permainan anak dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermian aktif adalah 

jenis bermain dimana kegembiraan anak muncul dari apa yang telah 

dilakukan, seperti berkejar-kejaran, melukis, bermain drama, dan lain-lain. 

Bermain pasif adalah jenis bermain dimana anak memperoleh kegembiraan 

melalu usaha yang dilakukan orang lain, seperti mendengar dongeng, 

menonton permainan orang lain, menonton televisi, membaca buku, dan 

sebagainya (Suyami, 2007: 206). Sementara jika dilihat secara umum maka 
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permainan anak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu permainan anak 

tradisional dan permainan anak modern (Sujarno, 2011 dan Suyami, 2007). 

a. Permainan Anak Modern 

Permainan modern yang dimaksud dalam konteks ini adalah jenis 

permainan yang menggunakan sarana atau alat bermainnya produk dari 

pabrik (pabrikan). Permainan anak modern muncul karena adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permainan modern 

dianggap dapat meningkatkan kecerdasan dan daya kreatifitas anak. 

Namun permainan modern lebih bersifat individual, di mana dalam 

bermain anak tidak melakukan suatu interaksi sosial atau terlibat secara 

emosional dengan teman-temannya. Hal ini berakibat pada terbentuknya 

generasi yang  cenderung egois dan tidak mampu memahami 

lingkungannya dengan baik. Permainan modern juga secara perlahan dan 

tidak disadari akan menjauhkan anak dari pergaulan sosial di lingkungan 

masyarakatnya. 

b. Permainan Anak Tradisional 

Permainan anak tradisional merupakan perwujudan dari kearifan lokal 

yang diwariskan secara turun temurun di dalam masyarakat. Permainan 

tradisional juga diciptakan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sarana bermain. Permainan ini lebih bersifat sosial karena anak 

terlibat secara emosional dengan teman-temannya dan merasa saling 

membutuhkan dimana hal tersebut akan membuat anak memiliki rasa 

toleransi dan mampu memahami orang lain. Permainan tradisional juga 
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mengandung berbagai pesan moral yang akan bermanfaat bagi 

perkembangan mental anak dan mempengaruhi kualitas anak ketika ia 

mulai tumbuh menjadi dewasa.  

Permainan tradisional anak pada dasarnya bisa dijadikan media 

pembelajaran dan pendidikan yang sangat luar biasa. Permainan tradisional 

bila kita cermati lebih mendalam adalah model pendekatan pendidikan yang 

dilakukan melalui media pembelajaran permainan yang dilakukan untuk 

mendidik dan membentuk karakter anak-anak. Pada umumnya permainan 

tradisional untuk anak-anak berkaitan dengan ketangkasan, kesabaran 

emosional, ketrampilan, kecermatan, dan kecerdasan otak, serta 

pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik (Ariani, 2011: 53). 

Permainan tradisional sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu (permainan) 

yang dilakukan dengan berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan 

yang ada secara turun-temurun dan dapat memberikan rasa puas atau senang 

bagi si pelaku (Direktorat Permuseuman, 1998:1). Karena istilah tradisional 

dalam permainan tradisional dapat diartikan sebagai suatu sikap dan cara 

berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat 

yang ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Adat tersebut 

merupakan perwujudan dari gagasan kebudayaan yang didalamnya terdapat 

nilai, norma, hukuman, dan aturan yang saling terkait menjadi sebuah 

sistem. 

Berdasarkan pengertian di atas maka permainan tradisional merupakan 

segala bentuk permainan yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara 
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turun temurun dari generasi ke generasi. Umumnya permainan tradisional 

sulit untuk dicari dari mana asalnya atau siapa penciptanya. Biasanya 

permainan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat mencerminkan warna kebudayaan setempat (Suyami, 2007: 

208). Berbagai unsur khas yang dibawa oleh sebuah permainan tradisional 

tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang sosial 

masyarakat pembuatnya. Keadaan geografis, alam, lingkungan floradan 

fauna Indonesia sangat berbeda-beda dari pulau besar, pulau kecil, 

pegunungan, lembah sungai, dataran rendah, laut-laut pemisah akan 

menimbulkan banyak adat, tradisi sampai banyaknya berbagai jenis 

permainan di berbagai daerah dan lain-lain (Direktorat Permuseuman, 

1998). 

Selain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, permainan 

tradisional juga mengandung berbagai macan nilai budaya yang bermanfaat 

untuk perkembangan jiwa anak. Nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal dan 

modal dasar yang membentuk mental dan moral anak ketika ia mulai 

tumbuh dewasa. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai sportivitas, demokrasi, 

kepemimpinan, ketaatan pada peraturan, kejujuran, kedisiplinan, ketertiban, 

kerukunan, kegotongroyongan dan kerja sama, serta nilai tanggung jawab. 

Selain mengandung berbagai nilai budaya tadi, permainan tradisional juga 

mengajarkan berbagai sisi positif pada anak (Ariani, 2011: 53-54), 

misalnya: 
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a. Permainan anak selalu melahirkan nuansa suka cita. Dalam permainan 

tersebut jiwa anak terlihat secara penuh. Suasana ceria, senang yang 

dibangun senantiasa melahirkan dan menghasilkan kebersamaan yang 

menyenangkan. Inilah benih masyarakat yang “guyub rukun” itu dimulai. 

Jarang sekali permainan yang berguna untuk dirinya sendiri. 

b. Keguyuban itu dibangun secara bersama-sama. Artinya, demi menjaga 

permainan dapat berlangsung secara wajar, mereka mengorganisir diri 

dengan membuat aturan main diantara anak-anak sendiri.  

c. Keterampilan anak senantiasa terasah, anak terkondisi membuat 

permainan dari berbagai bahan yang telah tersedia di sekitarnya. 

Kreatifitas anak semakin terasah dan meningkatkan daya cipta serta 

imajinasi anak. 

d. Pemanfaatan bahan-bahan permainan selalu tidak terlepas dari alam, hal 

ini melahirkan interaksi anatara anak dan lingkungan sedemikian 

dekatnya. Kebersamaan dengan alam merupakan bagian terpenting dari 

proses pengenalan manusia muda terhadap lingkungan hidupnya. 

e. Hubungan yang sedemikian erat akan melahirkan penghayatan terhadap 

kenyataan hidup manusia. Alam menjadi sesuatu yang dihayati 

keberadaannya, tak terpisahkan dari kenataan hidup manusia. 

penghayatan inilah yang membentuk cara pandang serta penghayatan 

akan totalitas cara pandang mengenai hidup ini (kosmologi). Cara 

pandang inilah yang kemudian dikenal sebagai bagian dari sisi 

kerohanian manusia tradisional.  
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Kemudian permainan anak tradisional juga dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa macam. Menurut Ki Hadisukatno (Fudyartanta, 2010) 

seorang pamong kesenian di Taman Siswa Ibu Pawiatan permainan anak 

tradisional dapat dikelompokkan dalam lima macam, yaitu: 

a. Permainan yang bersifat menirukan perbuatan orang dewasa. 

b. Permainan untuk mencoba kekuatan dan kecakapan. Permainan tersebut 

secara tidak disadari oleh anak telah melatih kekuatan dan kecakapan 

jasmani. 

c. Permainan untuk melatih panca indra yang tanpa disadari anak sedang 

melatih kecakapan meraba dengan tangan, menghitung bilangan, 

memperkirakan jarak, menajamkan penglihatan dan pendengaran, dan 

melatih keterampilan tangan. 

d. Permainan dengan latihan bahasa yang menumbuhkan kecakapan 

berbahasa dan meningkatkan kecerdasan anak. 

e. Permainan dengan lagu dan irama yang melatih anak dalam hal seni 

suara dan seni irama. 

 

B. Kajian Teori 

Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian tentang implementasi 

pendidikan multikultural pada anak melalui permainan tradisional ini adalah 

teori interaksionisme simbolik. Salah satu tokoh penting dalam teori 

interaksionisme simbolik adalah George Herbert Mead. Ritzer dan Goodman 

(2011) menyebutkan bahwa secara substantif teori Mead menitikberatkan dan 
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memprioritaskan dunia sosial. Jadi dari dunia sosial inilah kesadaran, pikiran, 

diri dan lain sebagainya muncul. Teori ini memperhatikan bagaimana aksi, 

interaksi, dan interdependensi seseorang dalam masyarakat. Dalam teori ini 

individulah yang menjadi pusat perhatian. Bagaimana pemaknaan seorang 

individu terhadap interaksi sosial dan simbol menjadi sesuatu yang penting. 

Teori interaksionisme simbolik menekankan bagaimana interaksi sosial dapat 

membangun aturan dan identitas seseorang. Setiap orang mampu menganalisis 

apa yang ada di sekitarnya dan kemudian merespon dan menentukan tindakan 

yang akan dilakukannya. Jadi nilai dan perilaku seseorang berkembang melalui 

proses interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 

Mead juga berbicara tentang bagaimana proses individu menjadi anggota 

organisasi yang kita sebut masyarakat. Mead menjelaskan bahwa diri atau self 

mengalami internalisasi kebiasaan-kebiasaan sosial yang ada di dalam 

masyarakat. Diri ini juga berkembang ketika orang belajar “mengambil 

peranan orang lain” serta mengakui dan mempertimbangkan peranan yang 

dibawa orang lain tersebut. Kesadaran tentang adanya keberadaan dan peranan 

orang lain ini muncul melalui suatu interaksi. Interaksi-simbolis dilakukan 

dengan menggunakan bahasa  sebagai satu-satunya simbol yang terpenting, dan 

melalui isyarat. Interaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan 

suatu makna tertentu (Poloma, 2004). 

Dalam hal ini simbol-simbol yang digunakan adalah permainan 

tradisional. Teori ini terkait dengan bagaimana seorang anak menerima pesan 

yang disampaikan lewat sebuah permainan dan kemudian memberikan respon 
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sebagai umpan balik. Melalui permainan tradisional seorang anak melakukan 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Di lingkungan tersebut terdapat teman-

teman sebaya, orang dewasa, serta lingkungan alam lainnya. Dengan media 

permainan tradisional anak akan berinteraksi dengan mereka dan memberikan 

respon yang berbeda-beda sebagai hasil penerimaannya akan suatu tindakan 

dari lingkungan di luar dirinya. Disini orang dewasa dan lingkungan akan 

memberikan rangsangan terkait pendidikan multikultur dengan melakukan 

proses interaksi dengan anak melalui kegiatan permainan. Kemudian akan ada 

hasil yang berbeda pada setiap anak terkait sejauh apa anak dapat menerima 

dan  memberikan respon atas aksi yang telah diberikan oleh lingkungannya. 

Pendidikan multikultural akan terimplementasi dengan baik pada anak, ketika 

interaksi yang dilakukan berjakan dengan baik dan anak dapat memahami 

pesan yang ingin disampaikan kepada dirinya. 

 

C. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang sebelumnya pernah dilakukan terkait 

implementasi pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Farida Hanum dan Sisca 

Rahmadonna pada tahun 2009. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi 

Model Pembelajaran Multikultural di Sekolah Dasar di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa para 

guru sudah mulai memahami apa itu pendidikan multikultural dan 

bagaimana mengimplementasikan pendidikan multikultural disekolah, salah 
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satunya dengan bantuan buku pegangan guru yang dikembangkan peneliti. 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang implementasi pendidikan multikultural dan salah satu 

sasaran dari implementasi pendidikan multikultural ini adalah siswa SD dan 

anak-anak yang usianya kurang lebih sama. Sedangkan perbedaan penelitian 

terletak pada media yang digunakan untuk mengimplementasikan 

pendidikan multikultural serta lokasi penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Farida Hanum dan Sisca Rahmadonna media yang 

digunakan adalah berupa modul pembelajaran dan penelitian dilakukan di 

sejumlah lembaga pendidikan formal yaitu sekolah dasar di Yogyakarta. 

Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan media 

permainan tradisional dan dilakukan di lembaga pendidikan informal 

Kampoeng Dolanan Nusantara. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Esti Andriani, dosen Jurusan 

Administrasi Pendidikan FIP UNY yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah Melalui Pengembangan Kepemimpinan Siswa”. 

Penelitian ini membahas pentingnya implementasi pendidikan karakter pada 

peserta didik di sekolah. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya menekankan pada 

penanaman nilai-nilai sosial dan moral kepada anak. Penanaman nilai ini 

mentargetkan pada terjadinya perubahan perilaku siswa atau anak agar lebih 

didasarkan pada pemahaman tentang nilai-nilai demokratis, perbedaan nilai 

dan norma, dan lain-lain. Sementara perbedaannya terdapat pada nilai 
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pendidikan yang ditanamkan yaitu pendidikan karakter dan pendidikan 

multikultural. Perbedaan lainnya terdapat pada metode atau media yang 

digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan-pendidikan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Esti Andriani menggunakan metode 

pengembangan kepemimpinan siswa untuk mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada siswa. Sementara penelitian yang akan peneliti 

lakukan menggunakan permainan tradisional untuk mengimplementasikan 

pendidikan multikultural pada anak. 

 

D. Kerangka Pikir 

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau telah mendorong 

masyarakat Indonesia untuk menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan 

kondisi sosial geografis masing-masing daerah. Masyarakat kadang memiliki 

kebanggaan terhadap budaya yang mereka miliki tanpa diimbangi dengan 

perasaan menghargai budaya dari masyarakat lain. Kurangnya rasa toleransi 

atas keragaman budaya di Indonesia ini tidak jarang pada akhirnya 

menimbulkan suatu konflik sosial. Konflik ini dapat melibatkan suatu etnis, 

agama, daerah, maupun golongan tertentu. 

Konflik sosial semacam ini apabila tidak ditangani dengan baik maka 

akan mengancam kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu upaya strategis yang 

dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi konflik sosial adalah dengan 

mengimplementasikan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural juga 

akan lebih efektif bila diimplementasikan sejak dini kepada anak-anak. Agar 
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pendidikan multikultural dapat diterima dengan baik oleh anak, maka salah 

satu sarana yang dapat digunakan untuk mengimplementasikannya adalah 

dengan permainan tradisional. Permainan tradisional pada dasarnya telah 

memiliki berbagai macam nilai positif untuk anak dan lingkungan. Dengan 

menggabungkan antara dunia belajar dan bermain anak maka diharapkan 

pendidikan multikultural akan terimplementasi dengan baik pada anak dan 

akhirnya memberikan dampak yang positif pula. 
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