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Oleh: Hindraswari Enggar Dwipeni

Ada yang menarik. Partner baru saja pulang menghadiri acara TEDX. Dan  dia langsung
bercerita satu presentasi yang menurut dia saya pasti  suka. Dia tahu persis saya selalu tertarik
dengan tema yang berkaitan  dengan Pendidikan.

  

Dan inilah ceritanya. Kang Zaini Alfi adalah seorang traditional games expert. Sekilas informasi
yang saya peroleh dari brosur:

  

“Zaini’s teaches children the fun of traditional games and toys  through his social business,
Komunitas Hong. He is also committed to  reinvesting profits in children education, health and
wellbeing through  this platform.”

  

Zaini adalah lulusan ITB yang mendalami permainan tradisional.  Melalui komunitas Hong yang
didirikannya, ia bertekad melestarikan  mainan dan permainan rakyat. Komunitas ini terdiri dari 
150 anggota  yang berasal dari masyarakat tingkatan usia dari mulai usia 6  tahun  sampai usia
90 tahun. Kelompok anak adalah pelaku dalam permainan   sedangkan untuk anggota dewasa
adalah sebagai narasumber dan pembuat   mainan.

  

Komunitas mainan rakyat ini berusaha menggali dan merekonstruksi   mainan rakyat, baik itu
dari tradisi lisan atau tulisan berupa   naskah-naskah kuno dan berusaha memperkenalkan
mainan rakyat dengan   tujuan menanamkan sebuah pola pendidikan masyarakat buhun agar
seorang   anak mengenal dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. (sumber: dari  sini )
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Tadi partner menerangkan filosofi permainan congklak yang dipaparkan oleh kang Zaini di
acara TEDX.

  

Permainan congklak dimainkan oleh dua orang. Dalam permainan mereka  menggunakan
papan yang dinamakan papan congkak dan biji congklak  sebanyak 50 (10×5), idealnya 98 (14
x 7). Jumlah biji berbeda-beda  tergantung jumlah lobang yang ada pada papan congklak.
Kebetulan milik  kami adalah papan congklak dengan 10 lobang kecil yang saling berhadapan 
dan 2 lobang besar di kedua sisinya. Setiap 5 lobang kecil di sisi  pemain dan lobang besar di
sisi kanannya dianggap sebagai milik sang  pemain.

  

Cara memainkannya: Masing-masing lobang kecil dari 2 pemain diisi  dengan 5 buah biji.
Pemain pertama dapat memilih lobang yang akan  diambil dan meletakkan satu biji ke lobang di
sebelah kanannya dan  seterusnya. Bila biji habis di lobang kecil yang berisi biji lainnya, ia 
dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis  di  lobang besar miliknya
maka ia dapat  melanjutkan dengan memilih  lobang kecil di sisinya. Bila habis di lubang  kecil
di sisinya maka ia  berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi  yang berhadapan. Tetapi  bila
berhenti di lobang kosong di sisi lawan  maka ia berhenti dan tidak  mendapatkan apa-apa.

  

Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat   diambil (seluruh biji ada
di lobang besar kedua pemain). Pemenangnya   adalah yang mendapatkan biji terbanyak.
(sumber dari sini )

  

Permainan ini mempunyai arti:

  

5 lobang kecil yang berhadap-hadapan itu menandakan nama hari dalam jawa.  Namun bisa
juga 7 untuk menandakan jumlah hari.

  

Permainan ini mengajarkan, bahwa jika kita mempunyai rejeki, kita  dapat membaginya untuk
kebutuhan kita sendiri satu-satu (tidak perlu  berlebih), diwakilkan ketika kita meletakkan satu
biji ke lobang di  sebelah kanannya dan seterusnya. Ketika rejeki itu berlebih kita boleh 
menyimpannya di lumbung (lobang besar). Lagi-lagi cukup satu. Dan jika  kita masih
mempunyai lebihnya, bagikan ke saudara, tetangga, teman, dll  (ditandai dengan meletakkan
satu biji ke setiap lobang papan congklak  milik teman di hadapan kita). Namun kita tidak
diperbolehkan meletakkan  biji di dalam lumbung milik kawan kita. Mengapa? Karena adalah

 2 / 3

http://id.wikipedia.org/wiki/Congklak


Permainan Tradisional Sebagai Alternatif dalam Pembelajaran
Tuesday, 20 September 2011 13:50

kewajiban  si empunya untuk menghidupi dirinya sendiri, yang disimbolkan sebagai  tabungan.
Dan begitu seterusnya.

  

Intinya adalah dalam hidup kita diajarkan untuk tidak  berlebih-lebihan dan saling berbagi
terhadap orang lain. Serta  mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri.

  

Wow, saya sungguh takjub mendengar cerita dari partner. Sungguh indah  filosofi nenek
moyang kita dulu, bukan? Ingin tahukah Anda mengapa  orang tua kita jaman dahulu
mengajarkan anak-anak bermain? Karena jaman  dahulu tidak ada sekolah formal dan itulah
cara nenek moyang kita  mendidik anak-anak mereka.

  

Menarik ya? Permainan tradisional ini juga bisa disisipkan ke dalam pembelajaran di sekolah
loh.

  

Kalau selama ini Anda, para guru terbiasa memberikan permainan di  sela pembelajaran, tidak
ada salahnya permainan tradisional seperti ini  diterapkan. Selain melestraikan permainan
tradisional yang melimpah  sekali di negara kita ini, anak-anak pun dapat dibekali penanaman 
nilai-nilai karakter yang kuat.

  

Bukankah impian kita semua agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi  anak-anak yang tidak
hanya pintar tapi juga mempunyai karakter yang  kuat, baik dan dapat dibanggakan?

  

Mengenai komunitas Hong juga dapat di baca di  sini . Atau di
http://kaulinanbudak.multiply.com/

Sumber: http://enggar.net/
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