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Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap manifestasi makna simbolik yang terdapat dalam
dolanan tradisional engklek. Kajian ini diharapkan dapat membuat karakterisasi dolanan
tradisional engklek dan mengangkat kembali dolanan tradisonal itu yang selama ini semakin
termarginalkan sebagai salah satu dampak dari perkembangan telepon pintar. Anak-anak dan
remaja, bahkan orang dewasa sekalipun semakin gemar bermain game online yang berdampak
terhadap aspek afektif, motorik, psikis, dan sosial sehingga semakin memperlebar jarak dengan
dolanan tradisional. Fenomena yang menjadi kajian utama dalam kajian ini ialah karakteristik
dan makna simbolik yang terdapat dalam dolanan tradisional engklek. Metode yang digunakan
ialah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan studi pustaka,
sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif sintesis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dolanan tradisional engklek memiliki banyak makna simbolik, di antaranya ialah dapat
melatih fisik anak-anak, melatih kepekaan sosial, dan menanamkan kejujuran serta sikap
sportivitas anak.
Kata kunci: karakteristik engklek, makna simbolik, dolanan tradisional engklek
Abstract
This research was conducted to reveal the manifestation of symbolic meanings contained in
the traditional Engklek games. This study is expected to be able to characterize the traditional
handicraft toys and bring back the traditional games which have been increasingly
marginalized as one of the impacts of the development of smart phones. Children and
adolescents, even adults, are increasingly fond of playing online games which have an impact
on affective, motoric, psychological, and social aspects so that they further widen the distance
from traditional games. The phenomenon that becomes the main study in this study is the
characteristics and symbolic meanings contained in the traditional crank toy. The method
used is descriptive qualitative. Data were collected by observing and studying literature, while
data analysis was carried out by descriptive synthesis. The results showed that the traditional
crank toys have many symbolic meanings, including being able to physically train children,
train social sensitivity, and instill honesty and sportsmanship
Keywords: engklek characteristic, symbolic meaning, engklek traditional game
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1. Pendahuluan
Pada era modern dan canggih seperti saat ini
permainan anak-anak dan remaja bergeser ke
arah permainan online. Munculnya ponsel
pintar dengan berbagai fitur game yang sangat
banyak membuat eksistensi dan popularitas
dolanan tradisional yang dahulu sering dimainkan di desa menjadi tergeser. Menurut
Rizqi Yulita yang menulis buku “Permainan
Anak Tradisional Nusantara” dan dikuatkan
juga oleh Bapak Dadang Sunendar, yang pada
saat itu menjadi kepala Badan Bahasa, bahwa
sikap hidup masyarakat Indonesia semakin
pragmatis. Nilai-nilai luhur bangsa, seperti santun, saling menghargai, jujur, sprotif dan kerja
sama semakin tergerus. Hal itu salah satunya
diakibatkan oleh pudarnya nilai-nilai kearifan
lokal pada kehidupan masyarakat. Padahal,
nilai-nilai budaya kearifan lokal yang terdapat
di wilayah Indonesia merupakan sebuah aset
budaya bangsa yang harus tetap dilesatarikan.
Salah satu cara untuk tetap dapat menanamkan nilai budaya luhur kepada masyarakat
ialah dengan menggunakan dolanan tardisional sebagai media penyampai nilai-nilai itu.
Indonesia memiliki banyak dolanan tradisional yang berkembang di setiap wilayah dan
daerah. Banyaknya varian dolanan tradisional
menciptakan suatu keragaman yang majemuk. Beberapa bentuk dolanan tradisional di
Indonesia memiliki keunikan tersendiri pada
setiap wilayah dan daerah. Salah satu dolanan
tradisional yang terdapat di Indonesia terutama di Jawa Tengah adalah engklek. Dolanan
tradisional engklek yang terdapat di Jawa
sampai sekarang masih terus dilestarikan.
Engklek itu sendiri merupakan sebuah dolanan tradisional yang banyak terdapat di Jawa
Tengah. Engklek dimainkan dengan cara melemparkan gacok ke dalam sebuah kerangka
yang ditulis di tanah.

Gacok ialah sebuah kereweng atau pecahan genting, dapat juga dari pecahan keramik
yang harus dimiliki dan dilemparkan oleh para
pemain engklek ke dalam kerangka yang ditulis
di tanah. Setelah melemparkan gacok tersebut,
pemain akan berjalan dengan satu kaki dan
menyelesaikan permainan. Pemain yang dapat
menyelesaikan permainan dapat memperoleh
sebuah sawah. Sawah itu nantinya tidak boleh
dilewati oleh pemain lain dan hanya boleh dilewati oleh pemain yang memiliki sawah tersebut. Di dalam dolanan tradisional ini terdapat
beberapa keunikan yang menjadi karakteristik dan ciri khas yang membuatnya beda dengan
dolanan tradisional lain.
Permasalahan yang menjadi fokus kajian
ini ialah adanya suatu keunikan yang menjadi
karakteristik dolanan tradisional engklek yang
membuat dolanan tersebut beda dengan
dengan dolanan tradisional lain. Keunikan ini
menjadi sangat penting untuk dikaji karena
dolanan tradisional itu berkontribusi terhadap
perkembangan kebudayaan Indonesia. Apabila tidak dilestarikan dan dilakukan kajiankajian terhadap kebudayaan tersebut, dikhawatirkan dolanan tradisional engklek akan
lenyap. Hal ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Wikantiyoso (2009: 3) bahwa
kajian-kajian tentang potensi kearifan lokal,
baik dari sisi keberagaman suatu produk
budaya maupun dari sisi keberagaman substansi merupakan suatu potensi yang harus
selalu dipertahankan dan dikembangkan di
dalam konteks kekinian.
Penelitian ini untuk mengungkapkan
bahwa dolanan tradisional engklek sebagai
suatu jenis local wisdom memiliki keunikan.
Tujuan khusus dari penelitian ini ialah untuk
mengungkapkan manifestasi makna simbolik
dolanan tradisional engklek. Manifestasi dilakukan dengan cara melihat komponen-kompo-

©2020, Widyasastra

23

Imam Baihaqi, Molas Warsi Nugraheni/Widyasastra, 3(1), 2020, 22-30

nen yang terdapat dalam dolanan tradisional
engklek.
2. Metode dan Pendekatan
Metode dapat diartikan sebagai suatu kinerja
untuk memahami suatu objek yang menjadi
sasaran penelitian. Karya sastra ialah fakta
estetik yang memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, metode
yang digunakan untuk mengkajinya pun
berbeda. Di dalam studi sastra metode yang
digunakan dapat memiliki ukuran keilmiahan
tersendiri yang ditentukan oleh karakteristiknya sebagai suatu sistem, yaitu sistem
sastra. Pemilihan metode dalam penelitian
sastra sangat berkaian erat dengan tujuan,
objek penelitian, masalah, dan karakteristik
(Chamamah dalam Jabrohim, 2001: 15).
Metode penelitian hakikatnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan
hal tersebut, terdapat empat kunci yang yang
perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan
penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.
Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga
terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris
berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh panca indera manusia, sehingga
orang lain dapat mengamati dan mengetahui
cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya
proses yang digunakan dalam penelitian itu
menggunakan langkah tertentu yang bersifat
logis (Sugiono, 2008: 2).
Metode yang dikembangkan dan digunakan dalam suatu penelitian harus sesuai dengan
objek yang diteliti. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat terutama kajian ilmiah yang berkaitan dengan
penggunaan metode ilmiah di dalam suatu pe24

nelitian. Kaelan (2005: 4) menyatakan bahwa
suatu ilmu pengetahuan disebut ilmiah manakala mengembangkan model penelitian dengan
menggunakan suatu prinsip verifikasi dan
menyangkut objek yang bersifat empiris serta
logis. Ganap (2012: 156) menyatakan bahwa
penelitian seni pada hakikatnya merupakan
penelitian terapan yang dapat menggunakan
pendekatan multidisiplin, baik dalam bentuk
perancangan karya seni maupun penelitian
fungsional secara tekstual dan kontekstual.
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Moleong dalam
(Baihaqi, 2017: 141) mengungkapkan bahwa
penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.
Bodgan dan Taylor dalam Moleong, (1989: 3)
mengatakan bahwa metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan. Kaelan (2005: 5) mengungkapkan bahwa
karakteristik penelitian kualitatif terletak pada
objek yang menjadi fokus penelitian. Jika
penelitian kuantitatif mengukur objek dengan
suatu perhitungan, dengan angka, persentase,
statistik, atau bahkan dengan komputer. Akan
tetapi, dalam sebuah penelitain kualitatif tidak
menekankan pada kuantum atau jumlah. Jadi,
lebih menekankan pada segi kualitas secara
ilmiah karena menyangkut konsep, nilai,
pengertian, serta ciri-ciri yang melekat pada
suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif
dapat diartikan pula suatu penelitian yang tidak
perlu melakukan perhitungan-perhitungan
matematis atau angka di dalam melakukan
proses justifikasi epistimologis.
2.1 Data dan Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini ialah makna simbolik yang
dimunculkan dalam dolanan tradisional
engklek. Makna simbolik tersebut dapat mewujud dalam dolanan tradisional engklek be-

©2020, Widyasastra

Imam Baihaqi, Molas Warsi Nugraheni/Widyasastra, 3(1), 2020, 22-30

rupa aturan permainan dan properti. Sumber
data didapatkan dari dolanan tradisional
engklek yang terdapat di salah satu wilayah
yang ada di Jawa Tengah.
2.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan
menggunakan dua cara, yaitu observasi dan
studi pustakaObservasi merupakan suatau
kegiatan melakukan pengamatan terhadap
suatu proses atau suatu hal yang berkaitan
dengan dolanan tradisional engklek. Studi
pustaka ialah kegiatan pengambilan data dari
berbagai sumber dan referensi untuk melihat
kearifan lokal dolanan tradisional engklek.
2.3 Teknik Analisis Data
Faruk (2012: 25) menyatakan bahwa metode
analisis data merupakan seperangkat cara atau
teknik penelitian yang merupakan perpanjangan dari pikiran manusia karena fungsinya
bukan untuk mengumpulkan data, melainkan
untuk mencari hubungan antardata yang tidak
akan pernah dinyatakan sendiri oleh data yang
bersangkutan. Hubungan itu dapat berupa
hubungan genetik, hubungan fungsional,
hubungan disposisional, intensional, kausal,
dan sebagainya. Hasil dari analisis data inilah
yang akan menjadi pengetahuan ilmiah,
pengetahuan mengenai aturan atau mekanisme yang memungkinkan adanya keadaan dan
terjadinya peristiwa-peristiwa empirik yang
menjadi sumber data.
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif. Kaelan dalam
Baihaqi (2019: 86) mengungkapkan bahwa
metode deskriptif berusaha untuk membuat
deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif terkait dengan fakta-fakta,
sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara
unsur yang terdapat di dalamnya. Data-data
yang diperoleh dilakukan analisis data dengan
cara mendeskripsikan dan mengkaji hasil

observasi, pengamatan, dan studi pustaka
dalam dolanan tradisonal engklek. Setelah data
dideskripsikan dan dikaji, peneliti melakukan
penyatuan atau sintesis gagasan dari apa yang
telah diperoleh dari lapangan.
3.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Kearifan Lokal
Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sebuah
pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta
berbagai strategi kehidupan yang mewujud
dalam sebuah aktivitas yang ada di masyarakat dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam rangka memenuhi
kebutuhan yang terdapat di dalam kehidupan
masyarakat. Pengertian kearifan lokal dalam
bahasa asing sering juga diartikan sebagai
suatu kebijakan yang ada di suatu tempat
(local wisdom) atau suatu pengetahuan yang
ada di suatu tempat (local knowledge) atau
semacam kecerdasan yang terdapat di dalam
masyarakat tertentu (local genius) (Fajarini,
2014: 123--124). Kearifan lokal dapat dimaknai juga sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan ditetapkan sebagai pandangan atau
pedoman hidup untuk dapat memaknai lingkungannya dalam suatu bentuk tindakan sehari-hari yang dapat dikategorikan menjadi
suatu kearifan lokal tertentu.
Kearifan lokal merupakan suatu potensi
yang harus selalu dipertahankan dan dikembangkan dalam konteks kekinian (Wikantiyoso,
2009: 3). Menurut Rahyono (2009: 5), kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia
yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu
yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal ialah hasil dari
kelompok masyarakat tertentu melalui pengalaman dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan me-
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lekat sangat kuat pada masyarakat tertentu
dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu
yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.
Alfian (2013: 424--425) berpendapat
bahwa kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai
kearifan lokal yang berkembang secara turuntemurun merupakan sumber yang sangat kaya.
Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari tradisi
berbagai suku-bangsa di Indonesia. Dinamika
hubungan antar etnik, antar budaya, antar
agama, meninggalkan jejak-jejak masalah yang
sangat berpengaruh terhadap keutuhan bangsa.
Identitas budaya etnik merupakan fenomena
budaya yang sering menyebabkan ketegangan
dan konflik antar warga dan antar etnik di
Indonesia. Pemahaman terhadap rasa persatuan, saling pengertian, saling menghormati
dan menghargai serta rasa senasib dan sepenanggungan dalam kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara belum tertanam
secara mendalam.
3.2 Dolanan Tradisional
Dolanan tradisonal atau yang lebih lekat
disebut dengan nama permainan tradisional
merupakan salah satu jenis folklore yang terdapat di suatu wilayah. Yunus (1981: 2) menyatakan bahwa permainan tradisional sering
disebut juga dengan permainan rakyat yang
merupakan permainan yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat pedesaan. Permainan tradisional tumbuh dan berkembang
berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat
dan berdasarkan kondisi di lingkungan.
Sebagian besar dolanan tradisional yang
ada dipengaruhi oleh lingkungan tempat dolanan tradisonal tersebut tumbuh. Permainan tradisional dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan sekitarnya, misalnya lingkungan yang banyak terdapat pohon bambu dapat dimanfaatkan sebagai sarana bermain, yaitu dengan
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membuat sebuah permainan egrang dan
angklung. Selain itu, pemanfaatan benda-benda
yang ada di sekitar, misalnya bebatuan dapat
digunakan dalam bermain dhelik-dhelikan,
macanan dan dhakon.
Dengan memperhatikan pemanfaatan
segala yang ditemukan pada alam dapat diketahui seberapa peka dan kreativitas masyarakat di daerah dari masa ke masa untuk membuat sebuah kenangan. Alam (2000: 4) mengatakan bahwa permainan anak tradisonal
merupakan hasil budaya yang besar manfaatnya terutama untuk anak-anak dalam berkreasi, berfantasi, berekreasi, berolah raga, dan
sebagai media untuk dapat hidup bermasyarakat, melatih serta mengembangkan keterampilan, kecerdasan, kesopanan, dan ketangkasan.
Permainan tradisional sifatnya turun menurun (Dharmamulya, 1992: 33). Permainan
tradisional masih digunakan anak-anak yang
tinggal di perkampungan. Anak-anak yang
mempunyai latar belakang di daerah perkampungan kebanyakan bermain permainan
tradisional karena sesuai dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Kebanyakan
anak-anak yang tinggal di lingkungan perdesaan pasti tahu dan mengenal dolanan tradisional. Permainan tradisional lebih banyak dilakukan bersama-sama dibandingkan dengan
permainan modern yang kebanyakan dilakukan secara individu (Yudiwinata dan Handoyo,
2014: 3).
Permainan anak tradisional ialah suatu
permainan yang sering dimainkan dengan
cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, permainan anak tradisional terikat pada suatu
peraturan permainan yang merupakan pewarisan dari para orang tua zaman dahulu.
Cara bermain antara dolanan satu dengan
dolanan yang lainnya mempunyai tata cara
yang berbeda (Rumani, 1991: 1).
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Permainan anak tradisional merupakan
kekayaan budaya bangsa yang mempunyai
nilai-nilai luhur untuk dapat diwariskan kepada
anak-anak generasi penerus. Permainan tradisional merupakan permainan yang mengandung kearifan lokal (Suseno, 1993: 11). Anakanak pada zaman sekarang lebih mengenal
permainan modern, seperti game online. Hal
ini menjadikan kurangnya eksistensi permainan tradisional di kalangan anak-anak (Mayke,
2001: 7).

Gambar 1. Engklek Ondo

3.3 Karakteristik Dolanan Engklek
Dolanan Tradisional engklek merupakan
permainan tradisonal di Indonesia yang sudah
ada sejak zaman Belanda. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa engklek berasal dari
negara Inggris. Permainan ini dikenal juga
dengan nama batu lempar atau gacok. Gacok
dapat dibuat dari batu atau pecahan genting
dengan lebar sekitar 5--7 cm atau lebih.
Biasanya gacok dibuat tidak terlalu tebal dan
besar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan
para pemain dalam melempar gacok tersebut.
Setelah selesai membuat gacok, para pemain dapat mencari tempat lapang atau tempat yang relatif luas sebagai tempat bermain.
Batas lokasi permainan dibuat garis berkotakkotak. Garis tersebut dapat dibuat dengan ranting yang digoreskan di atas tanah hingga membentuk sebuah gambar. Jika lapangan semen,
garis kotak bisa dibuat dengan batu semen
atau batu kapur sisa pembangunan yang tidak
digunakan lagi. Berikut merupakan jenis-jenis
engklek.

Gambar 2. Engklek Gunung

Gambar 3. Engklek Kitiran

Dolanan ini dinamakan engklek karena
dalam pelaksanaan dolanan ini pemain harus
bermain dengan satu kaki, yaitu dengan cara
melompat pada sebuah kerangka yang dibuat
dengan cara menggaris tanah. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah gacok
yang terbuat dari kereweng, batu, atau keramik
yang berbentuk segi empat atau bulat, tetapi
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kebanyakan gacok yang digunakan berbentuk
segi empat. Dolanan tradisonal engklek ini
biasa dimainkan oleh 2--5 anak, biasa dimainkan oleh anak perempuan, meskipun anak lakilaki juga dapat memainkan dolanan tradisional
ini.
Cara bermain engklek tergolong sangat
mudah dan tidak terlalu rumit, yaitu (1) pemain
melakukan undian, biasanya bisa dilakukan
dengan hom pim pa untuk menentukan pemain
mana yang akan melakukan urutan permainan; (2) jika urutan pemain sudah didapatkan,
pemain dapat memulai permainan dengan
cara melempar gacok ke atas petak, kemudian
pemain melompat dengan menggunakan salah
satu kaki; dan saat melompat pemain tidak diperbolehkan untuk menginjak gacoknya sendiri; (3) setelah pemain melompat-lompat melewati semua petak ia harus kembali mengambil gacok lagi sambal membungkuk, dengan
catatan ia tidak boleh menginjak petak yang
ada gacoknya sendiri; (4) pemain bisa mendapatkan “sawah” (petak) jika pemain dapat
melewati semua petak dengan melempar gacoknya satu per satu hingga semua petak terlewati.
Cara mendapatkan sawah adalah dengan pemain melemparkan gacok serta membelakangi
petak engklek, jika gacok yang dilemparkan
dengan membelakangi petak engklek tersebut
memaasuki area petak yang masih kosong,
pemain akan mendapatkan “sawah” itu.

Selain melatih kepekaan sosial, berlaku sportif
dalam memahami suatu aturan. Selain itu,
permainan engklek ini dapat melatih kekuatan
fisik anak-anak. Dapat dipahami bahwa sekarang masa pandemi dan pemerintah sangat
menggalakkan pola hidup sehat, salah satunya
dengan berolah raga. Melalui permainan
engklek, anak-anak akan melakukan aktivitas
fisik dengan cara melompat-lompat yang pada
akahirnya akan menguatkan fisik anak-anak.
Dolanan tradisional engklek merupakan
salah satu permainan yang melibatkan ranah
berpikir kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Permainan ini juga membutuhkan semangat
dan sportivitas yang tinggi. Anak yang tidak
memiliki semangat tinggi tidak akan mau memainkan dolanan ini karena energi yang dikeluarkan sangat banyak. Anak-anak akan melompat-lompat dengan menggunakan satu
kaki, yang hal ini secara tidak langsung hanya
anak yang memiliki semangat tinggi saja yang
mau memainkan dolanan tradisional ini. Anak
yang malas-malasan tidak akan mau ikut dalam
dolanan ini. Mereka yang malas lebih memilih
gawai untuk dijadikan mainan karena di dalam
gawai tersebut ada beragam permainan yang
bisa dimaikan, gratis dan tidak memerlukan
banyak energi.
Sikap sportif juga sangat ditekankan pada
saat anak-anak melakukan dolanan tradisional
engklek, yang hal itu akan melatih anak untuk
menghargai dan menaati setiap aturan yang
3.4 Makna Simbolik Dolanan Engklek
Salah satu bagian penting dalam dolanan ada. Anak juga akan menghargai setiap pemetradisonal engklek ialah dapat mengembang- nang dalam dolanan tradisional ini. Para pekan keterampilan sosial, antara lain pada saat main yang kalah harus dapat menghargai yang
anak-anak melakukan suit atau mengundi sudah memangkan permainan dan pemain
urutan permainan dan melakukan perannya yang menang tidak boleh berlaku sombong
sebagai seorang anak untuk mendapatkan atas para pemain yang kalah. Secara tidak langgiliran memulai sebuah permainan. Hal itu sung dolanan tradisonal engklek ini juga akan
dapat mengajarkan kepada anak untuk mema- mempererat komunikasi sosial antar-anak.
Sekarang anak lebih banyak menyediri
hami aturan dan dapat menjalankan peran
yang harus dimainkan di lingkungan sosial. dengan gawainya. Merka jarang bermain dan
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bersosialisasi dengan anak-anak yang lain secara langsung. Dengan adanya dolanan tradisional engklek ini kepekaan sosial antar-anak
dapat terbangun dengan baik jika dolanan tradisional ini dimainakan dan dilestarikan dengan
baik. Berikut ini merupakan salah satu gambar
anak-anak yang sedang bermain engklek.

Ada beberapa manfaat yang didapatkan
jika anak-anak bermain engklek, di antaranya
ialah (1) meningkatkan stamina dan kekuatan
fisik anak-anakyaitu dengan gerakan sering
melompat-lompat untuk sampai pada akhir
petak; (2) meningkatkan kemampuan anak
untuk bersosial dan meningkatkan kebersamaan pada anak-anak; (3) anak-anak dapat
dilatih untuk selalu menaati aturan dalam sebuah permainan serta kesepakatan yang sudah dimufakati bersama; (4) meningkatkan
kecerdasan kognitif dalam berlogika karena
anak harus memetakan lompatan dan arah
langkah serta mempertimbangkan ke mana ia
akan melemparkan gacoknya; (5) anak-anak
dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif karena
permainan ini menggunakan barang atau
benda bekas yang ada di sekitar anak-anak;
(6) melatih keseimbangan anak karena perGambar 4. Permainan Engklek
mainan ini mengharuskan anak-anak untuk
Gacok merupakan salah satu properti melompat-lompat dengan menggunakan satu
yang terdapat dalam dolanan tradisional kaki dari petak awal ke petak terkahir; (7)
engklek. Artinya, bahwa di dalam sebuah ke- melatih keterampilan motorik tangan anak
hidupan kita pasti punya yang namanya pe- karena dalam permainan ini anak harus megangan, alat, atau bisa dimaknai sebagai media lempar gacok.
untuk mendapatkan suatu hal. Ketika pemain
ingin mendapatkan banyak sawah dan meme- 4. Simpulan
nangkan permainan ini, salah satu alat atau Dolanan tradisional engklek merupakan salah
media yang ia gunakan adalah gacok. Di dalam satu kebudayan yang terdapat di Indonesia.
dunia nyata kita sebagai seorang manusia juga Dolanan tradisional ini merupakan salah satu
harus mempunyai alat atau media ini. Misal- dolanan tradisional yang sangat perlu untuk
nya, ketika kita ingin menjadi seorang yang dilestarikan. Dikhawatirkan permainan ini akan
sukses kita harus punya modal, baik modal punah karena anak zaman sekarang lebih cenderung memaikan gawai. Banyak game bisa
material maupun modal sosial.
Modal material dalam dolanan tradisional didapatkan di dalam gawai mereka yang seengklek ini adalah gacok tersebut. Modal sosial betulnya game tersebut tidak dapat menggantidi dalam dolanan tradisional ini adalah berlaku kan peran dari dolanan tradisional ini.
Dolanan tradisional engklek memiliki
baik dan sportif terhadap kawan bermain kita.
Apablila kita selalu bermain sportif maka banyak makna simbolik, di antaranya ialah
kawan bermain kita akan mengakui dan meng- bahwa dolanan engklek ini melatih fisik anakhargai kemenangan kita di dalam pelaksanaan anak apalagi di masa pandemi covid-19; melatih kepekaan sosial anak-anak; dan medolanan tradisonal engklek tersebut.
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nanamkan kejujuran dan sikap sportivitas
untuk selalu menaati aturan yang telah diputuskan dan dimufakati.
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