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RINGKASAN

Pemainan masyarakat Sunda dalam istilah basa Sunda lebih
dikenal dengan istilah Kaulinan Urang Lembur atau Kaulinan Barudak
merupakan produk budaya masyarakat Sunda hasil adaptasi pikiran,
seni gerak, vokal, syair lagu, musik, maupun perkakas dengan norma
budaya yang berkembang masanya.
Kaulinan Urang Lembur
merupakan simulasi hidup bermasyarakat, melalui budaya permainan
yang dilakukan secara individu maupun kolektif, telah menjadi bagian
dari sistem pendidikan alami yang dilakukan secara turun temurun.
Di Kota Bandung budaya Kaulinan Barudak pernah mencapai
kejayaannya, dengan hampir di setiap wilayah Rukun Tangga selalu
didapati sekelompok anak-anak melakukan aktivitas bermain. Namum
memasuki era digital tahun 1980 an, terjadi perubahan teknologi dari
mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital, mempengaruhi
perubahan gaya hidup warga, dari kultur tradisi ke kultur urban yang
modern, diikuti perubahan sikap dari mayarakat kolektif menjadi
masyarakat individual. Tawaran persuasif game digital digital bagi
permainan anak-anak tidak bisa dihindari. Hadirnya teknologi game
digital menjadi tertuduh yang menyebabkan terkikisnya minat anakanak pada budaya Kaulinan Barudak. Sisi lain game digital juga telah
menjadi bagian dari sistem edukasi dengan metode kebaruan, menjadi
ilmu baru, dan menjadi bagian bisnis secara luas. Penelitian ini
berupaya untuk menggali potensi kaulinan tradisional di tengah
gempuran budaya global agar dapat didokumentasikan, dibangkitkan,
dan diperkenalkan kembali pada generasi muda. Selain itu akan
menjadi tantangan besar bagaimana menjadikan Kaulinan Barudak
kembali berjaya di rumahnya sendiri.
Kata kunci: Kaulinan Barudak, Pelestarian, Pengembangan
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera
Laporan pemainan masyarakat Sunda atau Kaulinan Barudak ini
disusun berdasarkan riset terdahulu (2020-2021), berisi gambaran
umum mengenai Kaulinan Barudak baik bentuk maupun tatanannya,
khususnya yang pola permainan yang berlaku di kota Bandung dan
sekitarnya.
Cukup sulit untuk mendapatkan gambaran ril mengenai pranata
permainan ini, mengingat permainan ini dilakukan oleh anak-anak,
yang tidak bisa dipaksakan untuk melakukannya tanpa suasana hati
dan keinginan yang bersumber pada dirinya. Salah satu cara untuk
mendapatkan data, dilakukan oleh tim yang tersebar ke berbagai
kecamatan dengan mencari dan mengintip kumpulan anak-anak, yang
secara kebetulan sedang melakukan aktivitas yang dimaksud.
Kesulitan untuk mendapatkan data tidak berhenti sampai di situ, juga
dimasa pandemi covid-19 ini terjadi pembatasan ruang dan waktu,
serhingga sangat jarang anak-anak yang berkumpul di wilayahnya
untuk bermain. Namun demikian untuk memperoleh data juga
dilakukan

dengan

masyarakat,

beberapa

petugas

nara

pelestari

sumber,

budaya

di

antara

lain

kecamatan

tokoh

maupun

kelurahan setempat, serta dilengkapi data komprehensif dari buku
bacaan, maupun hasil penelitian terdahulu yang terkait.
Tersusunnya laporan ini diharapkan dapat mendukung analisis
serta pengembangan permainan berikutnya.
Demikian disampaikan semoga bermanfaat.
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Bandung merupakan suatu wilayah Jawa Barat yang mayoritas

penduduknya didominasi oleh masyarakat berlatar belakang etnik
(suku) Sunda. Di dalam sistem kebudayaannya terdapat pengaturan
religi, tata pamong, sosial, pendidikan, bahasa, mata pencaharian, dan
kesenian. Hal ini menunjukkan citra masyarakat Sunda yang hidup
teratur. Sistem kemasyarakatan tersebut dibangun secara dinamis
dan dari generasi kegenerasi, baik melaui nasihat orang tua dalam
keluarga, fatwa pemuka agama, petatah petitih pemuka adat,
pendidikan di sekolah formal, maupun simulasi yang diselipkan dalam
kesenian, upacara adat, maupun dalam berbagai bentuk permainan,
khususnya permainan tradisional.
Istilah permainan berasal dari kata dasar “main yang mendapat
imbuhan

“per-an”.

Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain; barang
atau sesuatu yang dipermainkan. Sedangkan menurut Muliawan
(2009: 17) permainan adalah situasi atau konsidi tertentu pada saat
seseorang mencari kesenangan atau kepuasan, melalui suatu aktivitas
yang disebut “main” dengan wujud dapat berbentuk benda konkret
dan benda abstrak.

Dari rujukan tersebut dapat ditarik sebuah

pengertian mengenai permainan, yakni sebagai sebuah situasi
seseorang maupun sekelompok orang yang beraktivitas main, untuk
mencari suatu kesenangan dan kepuasan, dalam keterikatan tata
aturan dan tujuan akhir sesuai dengan jenis permainannya.
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Permainan tradisi merupakan simulasi hidup bermasyarakat,
yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif. Gambaran
tersebut terselip dalam perjuangan sebuah permainan, untuk
memperoleh tujuan kesenangan dan kemenangan. Berkaitan dengan
hal tersebut budaya permainan tradisi merupakan bagian dari sistem
pendidikan alami, dan dilakukan secara turun temurun, kelak
menunjang kesadaran mental perjuangan hidup.

Dalam proses

berjalannya permainan kerap menuntut kemapuan asah otak,
ketahanan ragawi, dan juga tidak lepas dari daya cerdik individu dan
pengambilan keputusan dengan cepat dalam setiap permainan. Hal
tersebut dikatakan sebagai proses terintegrasinya kemampuan rasio,
fisik, dan kreativitas. Proses ini adalah kesimbangan dinamis manusia,
sehingga keterpaduan tersebut selayaknya tumbuh utuh sejak anakanak hingga remaja (Primadi; 2009:84). Namun demikian hal yang
paling

menarik

kesenangan

budaya

batiniah,

itu

permainan
sebabnya

pada
peserta

prosesnya

didasari

permainan

kerap

mengekspresikan diri baik secara sadar maupun diambang sadar,
misalnya; berteriak lepas, mengancungkan tangan dengan symbol
“victory Lap”.

Keseriusan dalam mengikuti permainan, juga kerap

diselingi tertawa bersama, berselisih karena tersinggung, menangis
haru, dan bernyanyi maupun meneriakkan yel yel secara kompak yang
dilakukan dengan spontan dan lepas. Bagi anak-anak perilaku
ekspresi

ini

adalah

kebebasan

jiwa

yang

bisa

menyehatkan

pertumbuhannya, tanpa harus terbebani kehidupan yang ril. Puncak
dari permainan yang berjalan dengan baik adalah kepuasan, maka
oleh sebab itu setelah bermain, baik mereka yang menang maupun
yang kalah, diwaktu-waktu senggang dalam obrolan kerap terdengar
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menjadi buah cerita, dan selalu ingin bermain lagi sehingga selalu
muncul cerita baru.
Merujuk pada paparan di atas, yakni berkait dengan penandapenanda ekspresi individu maupun kelompok, yang menunjukan
hubungan keseriusan dalam menjalankan permainan, maka budaya
permainan merupakan sebagai proses simulasi anak-anak dalam
hidup bermasyarakat kelak, yakni bagaimana antar mereka menjalin
interaksi, dan pertahankannya, serta bagaimana saling memahami
komunikasi baik secara verbal maupun non verbal, agar tetap terjadi
keberlangsungan dan kekompakan. Apa yang dilakukan mereka
berlangsung begitu saja secara alami, namun suatu waktu tertentu,
yakni ketika beranjak dewasa dan saat otak rasionalnya berkembang,
mereka dapat memahami apa yang mereka alami dari permainan yang
pernah dilakukan, misalnya; kenapa permainan tersebut harus
dilakukan dengan aturan-aturan yang mengikat, kenapa harus selalu
waspada, cekatan, dan berani mengambil resiko. Hal tersebut
merupakan pendidikan alami dalam melatih mental, guna menghadapi
rintangan hidup sesungguhnya
Seperti disampaikan Primadi di atas, saat anak-anak melakukan
permainan terjadi pengaktifan unsur rasio, fisik dan dan daya
kreativitas yang terdapat dalam dirinya. Maka secara langsung
maupun tidak langsung dapat melatih kognisi, yakni daya tangkap
logika maupun daya nalar, di samping itu melatih kesehatan fisik,
maupun ketrampilan, serta dalam keadaan tertentu membangkitkan
hal-hal yang sifatnya kreatif melalui dorongan naluriah dan intuitif.
Bahkan ketika dirinya harus memikirkan kekompakan dengan kawan
satu tim, maupun semangat menang atas lawan-lawan bermain, maka
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secara tidak langsung tertanam pendidikan karakter; kesolidaritasan,
keempatian, keberanian dan kewaspadaan.
Pemaianan Anak masyarakat Sunda atau dalam istilah basa
Sunda lebih dikenal dengan istilah Kaulinan Urang Lembur atau
Kaulinan Barudak merupakan produk budaya hasil adaptasi pikiran,
seni gerak, vocal, lagu, syair, musik dan perlengkapan dengan norma
budayanya, maupun teknologi yang berkembang masanya.

Jenis-

jenis permainan anak-anak yang berlangsung dan berkembang di
masyarakat adalah telah terseleksi secara alamiah berdasarkan norma
budaya. Itulah sebabnya beberapa permainan kaulinan berkembang
secara langgeng, karena secara tidak langsung telah mendapat
pengawasan dan restu dari orang tua, maupun masyarakat secara
luas. Berkait dengan hal itu pula kaulinan yang terus berlangsung dari
generasi kegenerasi, merupakan kaulinan yang secara alamiah lolos
sensor dari hal-hal yang dianggap bisa membahayakan nyawa,
ideologi, sistem sosial, maupun religi sesuai dengan adab-adab norma
budayanya.
Merujuk pada paparan di atas, budaya Kaulinan Barudak
sebagai simulasi berkehidupan dibentuk oleh watak, pola hidup,
bahasa, serta cita rasa masyarakatnya, menjadi sebuah alegoris
kehidupan dalam bentuk seni, maka Kaulinan Barudak adalah salah
satu bentuk seni permainan, yang dikemas melalui kesatuan seni
gerak, seni properti, seni sastra serta seni lagu, sehingga menjadi
sebuah produk seni rakyat, yang mencerminkan sebuah sistem
budaya dimana permainan itu dilahirkan. Sejalan dengan hal tersebut
Sumardjo (2000 : 325) menyampaikan bahwa: seni adalah produk
sebuah budaya yang menjadi sistem nilai suatu masyarakat, maka
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pemaknaan dan estetikanya harus berdasarkan konsep budaya
masyarakat tersebut.
Menyatunya Kaulinan Barudak dengan sistem budaya setempat,
memberi dampak positif sebagai kesenangan komunal, baik bagi anakanak maupun para orang tua. Anak-anak merasa media ekspresi
mereka tersalurkan dengan mendapat lindungan dan restu orang tua
maupun masyarakat. Sementara orang tua dan masyarakat merasa
Kaulinan Barudak telah memberi pendidikan murah meriah pada
anak, terhadap adaptasi lingkungan serta efektif sebagai penangkal
terhadap masuknya budaya asing yang semakin permisif.
dengan

hal

tersebut

beberapa

jenis

permainan

telah

Berkait
subur

berkembang di tiap daerah di Indonesia, termasuk di desa-desa dan
kota-kota di Jawa Barat.
Di Kota Bandung budaya permainan atau Kaulinan Barudak
pernah mencapai kejayaannya. Hampir di teras-teras rumah, setiap
gang Rukun Tangga dan lapang tegalan Rukun Warga selalu didapati
sekelompok anak-anak melakukan aktivitas bermain berdasarkan
gender. Misalnya anak-anak perempuan, antara lain; bermain anjanganjangan pakai orang-orangan terbuat dari lidi yang diberi baju dari
potongan kain bekas, sondah pakai serpihan genting, beklen dan
congklak pakai kewuk (kerang), loncat tinggi dan simseu pakai untaian
karet gelang. Semantara kelompok anak laki-laki bermain kelereng,
gambar apung dengan cara melempar potongan gambar seri, gatrik
pakai sebilah kayu, rerebonan (galah asin), perepet jengkol. Ada juga
permainan dengan gender campuran, yakni antara lain slepdur, orayorayan, ambil-ambilan, ngala hui, dan masih banyak yang lainnya.
Demikian menyatunya Kaulinan Barudak dengan budaya
setempat secara disadari maupun tidak telah menjadi asset budaya

13

tak benda, yang bertahun tahun telah mengisi ritual pendidikan non
kognisi dari generasi ke generasi. Namun demikian kejayaan Kaulinan
Barudak Di Kota Bandung telah melalui puncaknya, dan kini tengah
menukik dalam proses anti klimak. Lambat laun beberapa permainan
kaulinan sudah jarang ditemui di lingkungan masyarakat, dan hanya
beberapa saja Kaulinan Barudak yang masih bertahan. Budaya
Kaulinan Barudak yang masih bertahan dan karap ditemui, umumnya
terlihat tempat keramaian anak-anak yang secara rutin mereka
bertemu, misalnya di sekolah-sekolah dasar (SD), khususnya SD-SD
yang memiliki lapangan yang memadai, sehingga murid-murid dalam
kelompok-kelompoknya

berkesempatan

mengungkapkan

ekspresi

dirinya, melalui permainan Kaulinan Barudak yang dipandang sangat
murah meriah. Sebagian Kaulinan Barudak juga ada yang bertahan di
lingkungan, terutama yang karakter masyarakatnya masih bergaya
kolektif, yakni biasanya terjadi di lingkungan yang mayoritas
penduduknya penduduk lama (bukan pendatang baru), serta leluhur
maupun orang tua dari generasi kini, telah mengalami budaya
Kaulinan Barudak pada masanya. Penduduk yang berkarakter kolektif
memiliki karakter kekerabatan yang terjaga, dan melekat pada
generasi berikutnya, termasuk dalam melestarikan budaya Kaulinan
Barudak.
Beberapa
pemerintah,

kelompok

swata

penggiat

maupun

seni

perorangan

dan
yang

budaya,

lembaga

terpanggil

rasa

nostalgianya, dengan berbagai cara, menghidupkan kembali Kaulinan
Barudak, antara lain;

melalui program sanggar seni, pengenalan

dalam wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kurikulum sekolahsekolah, maupun melalui kegiatan edukasi khusus,

festival dan

wisata budaya. Kegiatan ini menjadi tantangan berat mengingat untuk
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kembali lestarinya Kaulinan Barudak yang perlu penjiwaan secara
alami, serta didasari kesenangan komunal dari objeknya (anak-anak).
Disamping itu perlu meyakinkan agar orang tua membiarkan jiwa liar
anaknya ketika bermain Kaulinan Barudak, dengan merambah lokasilokasi di sekitar lingkungan, bahkan sesekali di luar lingkungannya,
seperti generasi sebelumnya yang

jarambah (berkeliaran), diberi

kepercayan dan tidak diawasi terus menerus.
Sejak memasuki era digital yang dimulai tahun 1980 an, terjadi
perubahan daya teknologi dari mekanik dan elektronik analog ke
teknologi digital, yang revolusinya berlanjut sampai hari ini menjadi
era Informasi2. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat,
selayaknya dilengkapi dengan kebutuhan infrastruktur kota yang
memadai, untuk memenuhi syarat ideal pusat pemerintahan daerah,
maka dengan segala kemudahan dan kelengkapannya Kota Bandung,
menarik kaum urban yang terus berdatangan, sehingga Kota Bandung
saat

ini

mengalami

perubahan

yang

signifikan

menjadi

kota

metropolitan3. Keadaan ini pun mempengaruhi perubahan gaya hidup
warganya, yakni dari kultur tradisi ke kultur urban yang modern,
maka perlahan tapi pasti, warga Bandung mengalami perubahan sikap
dari mayarakat kolektif menjadi masyarakat individual.
Era komunikasi digital yang permisif di tengah masyarakat kota
Bandung, menumbuhkembangkan cara mudah memenuhi kebutuhan
individu, rumah tangga, serta kebutuhan sekuder maupun tersier
melalui piranti digital, termasuk untuk kebutuhan untuk ekspresi
anak-anak. Gempuran persuasif game digital bagi anak-anak sudah
ditawarkan sejak era digital awal, yakni dari teknologi sederhana,
semisal game watch, nitendo, sampai game berteknologi canggih yang
menyuguhkan virtual yang lebih ril, semacam Play Station dan game
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online yang dimainkan secara individu, maupun dengan lawan
imajiner yang berada di luar pulau, maupun di manca negara entah
berantah.
Hadirnya teknologi game digital selalu menjadi tertuduh sebagai
penyebab terkikisnya minat anak-anak pada budaya permainan
Kaulinan Barudak. Kini permainan lewat game digital sudah begitu
masiv dan establish, tidak mungkin dengan seketika ditiadakan sama
sekali, atau tidak mungkin masyarakat dan pemerintah sekoyongkonyong berbalik menjadi anti kemapanan. Bagaimanpun game digital
sudah menjadi bagian kebutuhan anak-anak di manapun. Selain
wahana hiburan dan ekspresi, game elektonik juga telah menjadi
bagian dari sistem edukasi dengan metode kebaruan, dan menjadi
ilmu baru dalam perkemabangannya. Dengan banyaknya permintaan
piranti game digital,

sehingga

sudah menjadi bagian bisnis para

pengusaha secara luas. Jadi tidak semuanya berdampak negatif, tetapi
banyak sisi positifnya bila saja masyarakat dan pemerintah, benarbenar mengawasi dan memfasilitasinya secara bijak.
Membangkitkan kembali budaya Kaulinan Barudak di tengah
gempuran budaya global, sebagai upaya konservasi dan penghidupan
kembali budaya tradisi tersebut, menjadi tantangan masyarakat dan
pemerintah, untuk sekuat tenaga menjadikan

produk budaya

Kaulinan Barudak sebagai milik masyarakat, yang berdiri kokoh di
tanah kelahirannya sendiri. Upaya tersebut harus dilaksanakan
secara terprogram, terencana, terukur, serta dibarengi dengan metoda,
strategi, target serta sasaran ke depan dalam bentuk pengembangan,
maupun dijadikan sebagai produk unggulan.
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1.2
•

Rumusan Permasalahan
Apa saja jenis-jenis Kaulinan Barudak yang sudah tidak ada,
masih bertahan dalam kategori langka, serta yang masih hidup
di Kota Bandung

•

Bagaimana jenis Kaulinan Barudak dalam kontek keaslian,
transformasi bentuk, kebaruan,

serta

bagaimana model

pelestarian dan pengembangannya di kota Bandung
•

Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Kaulinan Barudak
di kota Bandung.

1.3
•

Tujuan
Mendokumentasi jenis-jenis Kaulinan Barudak yang sudah tidak
ada, masih bertahan dalam kategori langka, serta yang masih
hidup di Kota Bandung

•

Mengidentifikasi jenis Kaulinan Barudak dalam kontek keaslian,
transformasi

bentuk,

kebaruan,

serta

bagaimana

model

pelestarian dan pengembangannya di kota Bandung
•

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Kaulinan Barudak di
kota Bandung.

1.4

Metodologi
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Naturalistic atau

istilah lain berupa penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Tylor
dalam

Ana

Rosmiati

(2017:106) ”metode

penelitian

kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang
dapat diamati”.

Berdasarkan rujukan tersebut, maka data yang
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terkumpul dari hasil observasi langsung pada objek-objek yang diteliti,
rujukan referensi buku dan gambar, serta hasil wawancara dengan
nara sumber yang dipercaya, akan disusun dan dirumuskan secara
deskriptif analitik, sehingga kesimpulannya dapat memberi gambaran
terhadap objek yang diteliti, sebagaimana adanya di lapangan.
Disamping itu untuk memperkuat kesimpulan maka dilakukan uji
hasil analisis melalui Forum Group Discussion (FGD) maupun seminar
terbatas.
1.5

Pola Pikir
Penelitian terhadap budaya Kaulinan Budak Lembur di kota

Bandung ini, ditinjau dari kondisi exsisting (keadaan saat ini), baik
secara bentuk maupun tatanan yang berlaku dalam budaya tersebut.
Disamping itu ditinjau pula pada sisi aspek-aspek nilai yang
terkandung, baik secara langsung maupun tidak telah menjadi bagian
local jenius. Kemudian sejauh mana tantantangan dan hambatan yang
dihadapi, sehingga terjadi perubahan bentuk permainan itu sendiri,
serta bagaimana aspek-aspek yang masih bertahan sebagai pewarisan
budaya. Adaptasi Lingkungan, perkembangan jaman.
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Bagan Pola Pikir Penelitian

Kondisi exsiting

Tantangan
dan
hambatan

Perubahan bentuk

Aspek Nilai

Kaulinan Budak Lembur

Pergeseran Pola
Adaptif

Dokumentasi , Konservasi, Pengembangan
Bagan 01. Pola Pikir Penelitian
(Sumber: Tim Peneliti, 2021)
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BAB II
IDENTITAS KAULINAN BARUDAK
2.1

State Of The Art
Budaya permainan Kaulinan Barudak dengan anak-anak,

adalah sebagai sebuah alegoris kehidupan yang dikemas dalam bentuk
kesenian rakyat, menjadi simulasi cara berkehidupan yang di
dalamnya ada pembentukan watak, cara memahami keinginan orang
lain pada tujuan bersama, memelihara hubungan interpersonal,
melatih sikap waspada dan berani mengambil keputusan. Berkait
dengan itu Kaulinan Barudak menjadi model pendidikan futuristik,
yang dapat dirasakan manfaat makna besarnya dalam dunia
sesungguhnya, sesuai dengan kondisi geografis

dan norma-norma

budayanya .
Permainan tradisional menurut Mulyani (2016: 47-48) adalah
suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu
dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Sejalan
dengan

pernyataan

tersebut,

Marzoan

&

Hamidi

(2017:

46)

menyimpulkan bahwa, “permainan tradisional merupakan kegiatan
yang dilakukan dengan suka rela dan menimbulkan kesenangan bagi
pelakunya, diatur oleh peraturan permainan yang dijalankan berdasar
tradisi

turun-temurun”.

Sejalan

dengan

pernyataan

tersebut,

“permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan secara
turun temurun yang bernilai suatu budaya dan biasa dimainkan
menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu” (Putri,
2016: 4).
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Masa keemasan yang terjadi dalam dunia anak-anak, dengan
kondisi tubuh dan alam pikirannya yang telah beradaptasi dengan
sosiokulturalnya, maka proses belajar non kognisi mereka sangat klop
dengan media Kaulinan Barudak produk budaya lokalnya. Bentuk
Kaulinan Barudak yang tidak digambarkan secara virtual reality
(seperti dalam game digital), namun lebih pada pada simbol-simbol
tertentu, yang mampu merangsang daya imajinasi yang dihayati
sebagai sebuah realitas dalam dunia entah berantah, disertai dengan
solusi dari sebuah kesulitan.

Sejalan dengan hal tersebut Primadi

(2009;64) menyampaikan, bahwa bagi anak proses belar adalah pula
proses kreasi, eksprimen, bermain ekspresi. Pada peristiwa ini anakanak

akan

menyimpannya

dalam

memori

sebagai

rumusan

menghadapi kesulitan ke depan.
Merujuk

pada

hal-hal

di

atas,

maka

pelestarian

dan

penghidupan kembali budaya Kaulinan Barudak di kota Bandung
menjadi sangat urgen dilakukan. Mengingat budaya Kaulinan Barudak
bukan sekedar pemenuhan wahana ekspresi bagi anak-anak, namun
manfaat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, telah sesuai
dengan dengan segi sosial dan budaya masyarakatnya.
2.2

Jenis- Jenis Kaulinan Barudak
Kaulinan Barudak yang terdapat masyarakat Sunda khususnya

di Kota Bandung, secara umum dapat dibagi dua kelompok, yakni
kelompok yang bersifat hiburan (semata-mata untuk kesenangan tidak
membentuk kelompok lawan atau kawan) dan ketangkasan (bersifat
adu ketangkasan dan memerlukan kepiawaian keterampilan dan fisik).
Adapun pembagianya sebagai berikut;
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HIBURAN
Cingciripit
Oray-Orayan
Anjang-anjangan
Ucing Sumput
Hahayaman
Congklak
Olé-olé Ogong
Endog-Endogan
Ucang-Ucang Anggé
Pérépét Jéngkol
Ucing Béling
Paciwit-Ciwit Lutung
Békleh
Ningnang
Tokécang
Encrak
Suten
Sasalimpetan
Ayang-Ayang Gung
Ambil-ambilan
Ucing Peungpeun
Cingcangkeling
Sermén
Ngajajar Tilu-Jarlu
Meuncit Reungit
Bolu bogem

KETANGKASAN
Boy Boyan
Galah Asin
Gatrik
Bébéntengan
Engkle
Sorodot Gaplok
Ucing Béndrong atau Bancakan
Egrang
Ucing Kuriling
Pepeletokan
Ucing-Ucingan
Ngadu Kaléci
Luncat Tali
Jajangkungan
Pelak Cau
Maén Bandring dan Maén Panggal
Galah Bandung
Gugunungan
Béklen
Ucing Pegat
Galah Burulu
Gegelebusan
Ngadu Langlayangan

Tabel 01. Jenis-Jenis mainan
(sumber jenis-jenis mainan: salamadian 4):
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2.3

Tata Aturan Kaulinan Barudak
a. Istilah
Penggunaan istilah dari serapan bahasa berbagai wilayah

daerah, maupun mancanegara pada budaya Kaulinan Barudak Urang
Sunda, menandakan bahwa budaya beberapa permainan tradisional
Sunda tidak mutlak lahir di tanah pasundan. Beberapa istilah serapan
luar juga menandai, bahwa sebelumnya telah ada komunikasi lintas
budaya yang saling mempengaruhi budaya satu sama lain. Para
pelaku permainan yang berbeda etnik, maupun bangsa telah
menstranfer pada penduduk lokal jenis-jenis permainan dengan segala
tata aturan dan idiomnya.
Istilah-istilah asing yang digunakan dalam permainan tradisi
Sunda, tentu saja tidak sepenuhnya bulat diterima secara baku, tetapi
kerap mengalami perubahan istilah bergeser jauh dari aslinya, baik
dari susunan hurup (tulisan) maupun dari cara bunyi pengucapannya,
hal ini terjadi karena penyesuaian terhadap gaya pelapalan dan
persepsi komunal masyarakat Sunda. Misalnya, Congklak yang
diperkirakan permainan ini diadaptasi dari tradisi Arab dan Afrika,
yang

diperkirakan

pedagang-pedagang

Arab

yang

berniaga

ke

Nusantara juga memperkenalkan permainan sejenis congklak. Dalam
bahasa arab, congklak disebut mancala, dalam bahasa Inggris
‘mancala’ memiliki makna ‘untuk bergerak’5.
Seperti juga penggunaan istilah kata suten, suit atau sut, yakni
permainan undi-tangan di antara dua orang, dengan cara masingmasing

mengacungkan

jari

jempol,

jari

telunjuk

atau

jari

kelingking. Masing-masing jari memiliki nilai saling mengalahkan
secara adil. Jari jempol mewakili gajah, jari telunjuk mewakili orang
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dan kelingking mewakili semut. Dalam wilayah budaya Barat dikenal
rock-paper-scissors atau batu-kertas-gunting, dan di Amerika Serikat,
tersebut baru populer pada 1930, setelah sebuah artikel memuat
permainan itu di New York Times dan disebutnya dengan permainan
“John Kem Po”. Diperkirakan permainan ini asalnya dari permainan
asal China, namanya “Shoushilling” yang menurut penulis Xie Zhaizhi,
marak dimainkan sejak era Dinasti Han. Permainan ini menyebar ke
Jepang di awal tahun 200 Masehi. dengan nama Janken kemudian
menjadi Sansukumi-ken atau Mushi-Ken menggambarkan katak, siput
dan ular. Tetapi berkembang lagi dengan nama Kitsune-Ken dengan
mengibaratkan; rubah, kepala desa dan pemburu6.
Sebagai sebuah sistem budaya, maka permainan atau Kaulinan
Barudak memiliki peristilahan-peristilahan yang beragam, hal ini
tergantung dari jenis permainan, yakni antara lain; terdapat istilah
serapan dari Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia (melayu), dan, Bahasa
asing, maupun lahir idiom-idiom baru yang merupakan metatesis dari
sumber bahasa sebelumnya. Beberapa contoh istilah dari Bahasa
Daerah (Basa Sunda)

yang paling sering misalnya istilah ucing

(Bahasa Indonesia = Kucing) adalah sebutan bagi salah seorang
peserta Kaulinan Barudak yang dijadikan terhukum, dan diwajibkan
untuk melakukan sesuatu yang sifatnya diserang atau menyerang.
Dalam permainan layang-layang terdapat beberapa kosa kata istilah,
yang tidak asing dalam Basa Sunda, seperti

ngarebol, disasar,

kapakan namun ada beberapa istilah yang asing ditelinga masyarakat
Sunda di antaranya; dikubet atau dikobet, manteng, godos, mabrak,
godang, gédék, dan nyéréng7 . Disamping terdapat juga istilah lain;
ulur, bulpas, dan los.

24

Begitu juga dalam palam permainan kaleci (kelereng atau gundu)
juga terdapat beberapa kata kosa kata istilah, salah satunya dekat
dengan serapan Bahasa asing misalnya, kata “stan” (stand, Bahasa
inggris berdiri) artinya nyentang (menembak) kelereng dengan jari
tengah yang dilecut (disintreuk) sambil berdiri. Begitupun terdapat
istilah yang tampak asing, misalnya depot artinya kelereng yang
digelindingkan

terlalu

dekat

dengan

penanda

arena

sehingga

merupakan pelanggaran. Pocel atau poces saat menembak kena sedikit
pada kelereng boleh ngulang, step atau stepdur kena hukuman karena
saat mementang kelereng kena tubuh lawan sehingga kelereng yang
bersangkutan harus di jauhkan arena, dengan cara dilecut oleh
lawannya dengan jari tengah dan jempol.
Serapan dari Bahasa Indonesia yang paling sering muncul dalam
Kaulinan Barudak adalah sebutan anak bawang, istilah ini digunakan
untuk peserta dibawah umur sekedar ikut ikutan. Dalam permainan
loncat tali atau (dalam istilah asing disebut permainan jump rope ),
yakni permainan meloncati tali yang terbuat dari untaian karet gelang.
dalam budaya Kaulinan Barudak lebih popular dengan istilah Loncat
Tinggi istilah ini merupakan serapan dari Bahasa Indonesia.
Permainan éngklé yakni permainan yang umumnya dilakukan
oleh anak perempuan, dengan membuat arena berupa bidang kotakkotak berjajar di tanah atau di lantai (dengan kapur tulis). Selanjutnya
si pemain akan dilemparkan kokojo (dalam Kamus basa SundaIndonesia, kokojo; 1 kelereng atau kemiri pilihan yang dijadikan
pelempar) berupa; lémpéngan genting, batu atau koin ke kotak
pertama dan sambil melompat dengan satu kaki dia akan mendorong
’kokojo’ itu ke kotak berikutnya. Istilah éngklé ini hasil serapan dari
bahasa penjajah Belanda yaitu hinkelen8. Sekalipun penggunaan
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istilah-istilah berasal dari berbagai bahasa, tetapi dalam pelapalannya
sudah menjadi natural seperti halnya percakapan peserta sehari-hari,
dengan dialek sesuai dengan kebudayaannya. Begitupun dengan
pemahamannya disesuaikan dengan alam piker kulturnya.
b. Kalang Arena
Dalam permainan juga dikenal dengan kalang atau bentuk dan
batas-batas arena bermain. Kalang biasanya ditandai dengan goresan
dari batang kapur tulis atau arang. Ada juga dibentuk dengan torehan
dari serpihan genting, bata merah atau dengan torehan benda tajam
seperti batu atau sepotong kayu pada tanah membentuk sesuatu.
Adapun Bentuk-bentuk kalang akan tergantung jenis permainannya.
Bentuk kalang umumnya berupa visual simbolik, seperti garis dan
bentuk-bentuk geometrik, misalnya persegi, lingkaran, setengah
lingkaran segitiga, atau kombinasi gabungan dari bentuk-bentuk
geometik tersebut, seperti pada permainan sondah, enklek dan
kelereng. Sementara itu dalam permainan galah asin bentuk kalang
berupa garis-garis lurus membentuk bidang, yang adakalanya
memanfaatkan arena olah raga bulu tangkis atau volley ball, yang
sudah memilik bidang-bidang yang dibentuk dari belahan bambu yang
memanjang pada arena tanah, atau sudah digaris-garis dengan cat
pada arena cor tembok, sesuai dengan arena ke dua olah raga tersebut.
Bentuk bentuk kalang selain merupakan penanda simbolik yang
menandai area sebuah permainan, namun juga setiap bentuk kalang
memiliki fungsi sesuai dengan aturan permainan masing-masing,
misalnya dalam permainan galah asin terdapat garis vertikal (lurus ke
depan) untuk berlari, dan garis horizontal (melintang) untuk
menghadang. Begitu pun dalam permainan sondah ada bidang kotak
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boleh diinjak, ada yang tidak, sementara garis lengkung di ujung
kalang

untuk putar haluan dengancara melompat. Sementara itu

dalam permainan anyang-ayangan yang menggambarkan kehidupan
rumah tangga, bila menggunakan mainan orang-orangan terbuat dari
lidi tang dibukus kain membentuk orang, maka bentuk rumah dan
kamar, dibuat berupa garis denah rumah tampak atas. Namun bila
pesertanya berlaku sebagai pemeran kehidupan, maka bentuk kalang
terbuat dari bentangan kain samping yang diikat pada benda-benda
kokoh sekitarnya.
Bentuk kalang ada kalanya juga berupa penanda sederhana,
misalnya seperti tumpukan serpihan genting pada permainan ucing
bendrong. Pada permainan gatrik berupa garis serta dua buah bata
atau batu untuk menolak properti sebilah bambu. Begitu juga pada
permainan rerebonan atau bebentengan masing-masing ditandai
dengan setumpuk batu atau benda-benda lain yang telah disepakati,
membentuk gawang.
c. Lagu
Begitu semaraknya khasanah Kaulinan Barudak sebagai produk
seni budaya, yang menarik adalah beberapa permainan senantiasa
disertai nyanyian pengiring (play song) yang berbeda-beda. Sehingga
Kaulinan

Barudak

menjadi

dinamis

tidak

saja

menampilkan

konfigurasi visual, namun juga disertai dengan dinamika audio vocal
sebagai bagian dalam proses permainannya. Anak-anak sebagai
peserta kaulinan secara spontan melakukan lagu pengiring dengan
gaya yang rampak (kompak senada), kadang saling bersahutan
dicampur dialog, seorang peserta dengan kelompoknya, misalnya;
dalam permainan nyabut hui, sebagai berikut.
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Seorang peserta (I) ngawih (bernyanyi): Kelenang Kelenéng Samping
Konéng, Keledat Keledut Samping Kadut. Aya Nini jeung Aki? Pesertapeserta (II) yang lain menjawab serempak: Aya... Rek menta naon…?..
peserta (I) menjawab: rek menta hui jeung sampeu.. dan Peserta-peserta
(II) menjawab: ke dua minggu deui.

Peserta (I) akan melanjutkan

(mengulang) kawih (lagu) yang sama, dan seterusnya.
Lagu-lagu yang dinyanyikan bernada gembira, serta rumpaka
(lirik) bernuansa jenaka. Adapun jenis lagu yang dimainkan umumnya
adalah jenis folklor lisan, yakni sejenis sastra rakyat berupa
Kakawihan atau sering disebut kakawihan barudak, yakni sejenis lagu
sisindiran (lagu rakyat). Kakawihan asal kecapna tina kawih, nu
hartina Rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh.
Wibisana spk.(2000: 387) menyebutkan “lagu ra’yat, hartina lagu jeung
lirikna geus baku, sipat ananonim jeung nyebar ti jaman baheula1 (lagu
rakyat, artinya lagu dengan lirik yang sudah baku, sifat ananomim dan
menyebar sejak zaman dahulu).
Merujuk pada kutipan di atas pada awalnya lagu lagu permainan
(Kakawihan kaulian barudak) tidak diajarkan melalui sekolah-sekolah
secara khusus, namun dilakukan melalui tradisi lisan secara turun
temurun, yang entah dimulai dari buyut siapa (anonim), sampai ke
generasi saat ini terabadikan, dan pada praktiknya Kakawihan kaulian
barudak telah menjadi syarat berjalannya sebuah permainan, yakni
peserta permainan Kaulinan Barudak wajib menghapal lagu-lagu
permainan, berulang-ulang sambil melakukan dan mempraktikan
permainan. Begitupun peserta yang baru mengenal permainan, harus
menyimak dan mendengarkan lagu yang dilantunkan seniornya, atau
dari peserta lain yang sudah hapal.
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d. Kaderisasi
Kaderisasi dilakukan oleh kakak seniornya terhadap anak yang
dipandang belum cukup memadai secara umur, fisik maupun akal
sehatnya. Peserta kader tersebut diberi sebutan anak bawang. Cara
mengukur umur biasanya selain dilihat secara ukuran fisik, tetapi juga
dengan cara diminta menjulurkan tangan ke kepala bagian atas, dan
menggapai telinga yang berbeda posisi, misalnya tangan kanan harus
bisa menggapai telinga kiri, begitu sebaliknya tangan kiri harus bisa
menggapai telingan kanan. Bila tangan menggapai telinga maka
peserta tersebut dianggap sudah dewasa, maka hak dan kewajibannya
diperlakukan sama, sebagaimana peserta yang lain, namun bila
tangannya tidak bisa menggapai telinga, maka dia masuk dalam
kategori anak bawang.
Adapun

peran

anak

bawang

pada

saat-saat

tertentu

kewajibannya sama dengan peserta lain, yakni dianggap peserta
pelengkap dalam sebuah permainan, tetapi haknya sebagai peserta
tidak dianggap sebagai peserta yang memberi point kemenangan,
maupun dijadikan sasaran objek untuk dikalahkan. Anak bawang
disertakan

agar

dirinya

kelak

memahami

bagaimana

aturan

permainan itu berlaku atau sebagai eksibisi (pengenalan), maka
berkaitan dengan itu kakak-kakak seniornya sering mendampingi
memberi bimbingan tata aturan yang harus dijalani, maupun lagulaguan yang harus dinyanyikan. Berbeda bagi peserta belum mengenal
permainan tetapi sudah dianggap kategori senior, maka ia diberi hak
dan kewajiban yang sama dengan peserta lainnya, sekalipun belum
paham betul tata aturan kaulinan, maupun syair lagu permainannya,
maka dirinya diwajibkan untuk beradaptasi secepatnya pada semua
aturan kaulinan tersebut.
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e. Ruang dan Waktu
Kaulinan Barudak selain media ekspresi bagi anak-anak, juga
sebagai media hiburan beredukatif, yang mengasah kemampuan rasa
(naluri), otak dan fisik sesuai dengan ruang dan waktu.

Buadaya

Kaulinan Barudak dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ruang
dan waktu-waktu yang berbeda satu sama lain, dan dapat diadaptasi
anak-anak peserta kaulinan sesuai dengan kebutuhan bentuk,
property, tata aturan dan karakter permainannya.
Dalam budaya Kaulinan Barudak terdapat permainan yang
dilakukan antara siang sampai sore hari, hal ini utamanya karena
memerlukan penerangan (sinar matahari), sebagai untuk keamanan,
kenyamanan dan keselamatan, serta agar berlangsungnya kaulinan
berjalan secara fair play. Adapun kaulinan yang berlangsung pada
siang hari, antara lain; main kelereng, ucing sumput, kakapalan
(pesawat dari kertas) dan langlayangan. Disamping karena kewajaran,
permainan Kaulinan Barudak yang dilakukan pada siang hari, adalah
untuk mengisi waktu, yakni seperti sebelum masuk atau saat-saat jam
istirahat sekolah, yang dilakukan di halaman atau lapangan sekolah
sambil menunggu bel berbunyi, atau juga
permainan

Kaulinan

Barudak

yang

bila saat bulan puasa,

dilakukan

di

siang

hari,

merupakan mengisi waktu sambil ngabuburit, yaitu kegiatan menunggu
azan magrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan, dengan

permainan yang tidak menguras tenaga, seperti

slepdur, ambil-

ambilan, ucing beling, dan lain sebagainya.
Namun demikian tidak semua kaulinan dilakukan pada siang
hari, juga ada juga yang dilakukan setelah matahari teggelam, yakni
kisaran selepas magrib sampai pukul 20.00 malam, jika lewat jam itu
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umumnya orang tua sudah menegur untuk pulang. Kaulinan Barudak
yang dilakukan pada malam hari umumnya menggunakan properti
sarung selepas mengaji, antara
peupeusingan

yakni

dengan

lain; untuk anak laki-laki berupa;
menggunakan

sarung

membentuk

ssesuatu seperti binatang trenggiling, pepecutan dengan melipat-lipat
sarung seperti pecut, gegendiran yakni dengan menggulung sarung
bagian atas dengan teknik tertentu sehingga menyerupai senjata
gendir, dan bébétménan dengan membuat topeng dari sarung dengan
cara

memasukan

sarung

ke

kepala,

dengan

teknik

tertentu.

Disamping itu ada juga momobilan bambu yang biasanya berjalan
dengan menggunakan sebatang bambu atau kayu yang terhubung ke
roda depan sehingga berfungsi juga sebagai kemudi.

Pada bagian

badan disimpan kaleng susu bekas yang sudah dibuang penutupnya,
diletakan secara miring

sehingga menyerupai mobil tangki, dan di

dalamnya diletakan lilin sebagai penerang, mobil mobilan biasanya
berjalan

beriringan

perempuan

keliling

biasanya,

kampong.

permainan

Sedangkan

tatarucingan

untuk

(menebak

anak
arti

pertanyaan kiasan), cingciripit (permainan cubit tangan sambilnyanyi),
atau dasasila (menyebutkan negara atau kota berdasarkan undi
tangan).
Begitu pun tempat area permainan ada yang cocok dilakukan di
ruang terbuka, namun juga ada yang nyaman dilakukan di ruang
tertutup. Permainan di area terbuka umumnya diperlukan untuk
permainan yang mobilitasnya relatif dinamis dan cepat, dengan ruang
yang cukup luas, antara lain untuk berlari, mengejar, menghadang
atau

menggapai lawan,

misalnya; rerebonan (bebentengan), ucing

ucingan, ucing hayam, gatrik dan sorodot gaplok. Ada juga permainan
yang kerap memanfaatkan arena lapangan bulu tangkis atau volleyball
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outdoor,

misalnya

galah

asin

dan

permainan-permainan

yang

memerlukan area terbuka seperti maenbal dan kasti.
Adapun

permainan

di

ruang

tertutup

yang

umumnya

memanfaatkan halaman teras atau di ruang rumah, mengingat jenisjenis permainan ini adalah permainan yang tidak memerlukan
mobilitas tinggi, serta menggunakan properti yang cocok di ruang yang
teduh, dan terhindar dari datangnya angin yang berlebihan, agar tidak
merusak kelengkapan properti permainan sehingga bisa mengacaukan
permainan, misalnya; permainan anyang-anyangan (anjang-anjang)
yang menggunakan boneka mini terbuat dari lalamakan (kain bekas)
dengan struktur dari batang lidi, kotak korek api sebagai tempat tidur
boneka serta pernak pernik yang rentan tertiup angin. Begitu juga
dengan permainan gambar apung

yang menggunakan potongan-

potongan gambar seri, ketika dilempar ke atas dibutuhkan ruang yang
hembusan angin sedikit.

Permainan di ruang tertutup umumnya

dibutuhkan untuk ketenangan dan konsentrasi, misalnya; congklak,
beklen dan tatarucingan.
Kaulinan Barudak tidak hanya dilakukan di tanah, akan tetapi
di wilayah yang memiliki kolam, situ dan sungai kerap digunakan
arena bermain, misalnya tatarjanan (Tarzan) anak memegang akar
pohon sambil mengayun ke arah sungai tapi balik lagi ke pohon,
sambil berteriak panjang “tarjaaan….”. Ada juga babalonan yakni
setiap anak meloncat ke sungai sambil mengembangkan sarung,
sehingga ketika sampai dipemukaan air terlihat sarung mengembung.
Terdapat juga permainan aclog

bangkong (lompat kodok), yaitu

melempar lempengan batu ceper atau genting dengan teknik seperti
lempar seperti menyabit, dengan posisi lenpengan genting yang lebar
sejajar dengan kolam atau genangan air, sehingga batu atau yang
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dilemparkan timbul tenggelam dipermukaan air, semakin sering
mucul dipermukaan maka dinyatakan sebagai pemenang.
f. Kaulinan Kota Bandung
Berikut beberapa kaulinan barudak yang ditemukan di seluruh
Kota Bandung , baik berdasarkan bentuk, gender maupun ruang dan
waktu ;

3.
4.

Nama
Permainan
Anjanganjangan
Ayang-Ayang
Gung
Békleh
Bepe- Bepean

5.

Bolu bogem

HIBURAN

Ruang Terbuka

6.

Cingcangkeling

HIBURAN

Terbuka
Tertutup

7.

Cingciripit

HIBURAN

Ruang Tertuup

8.

Congklak

HIBURAN

Ruang Tertuup

Siang
Dan
Malam
Siang
Dan
Malam
Siang

9.

Encrak

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

Endog-Endogan
10. atau Patipung HIBURAN
Tipung Balung

Ruang Tertuup

Siang
Dan
Malam

11. Hahayaman

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

12. Huhuian

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

13. Meuncit Reungit HIBURAN
Ngajajar
Tilu14.
HIBURAN
Jarlu
15. Ningnang
HIBURAN

Ruang Terbuka

Malam

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

No
1.
2.

16. Olé-olé Ogong

Tempat
Bermain

Jenis Permainan

Waktu
Bermain

HIBURAN

Ruang Tertuup

Siang

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

HIBURAN
HIBURAN

Ruang Terbuka
Ruang Terbuka

Siang
Siang
Siang
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Dan

Pemain
wanita
Pria
&
Wanita
wanita
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria

Pria
&
Wanita

No

Nama
Permainan

Tempat
Bermain

Jenis Permainan

Waktu
Bermain

Pemain
Pria
&
Wanita

17. Oray-Orayan

HIBURAN

Ruang Terbuka

Paciwit-Ciwit
Lutung

HIBURAN

Ruang Tertuup

19. Pérépét Jéngkol

HIBURAN

Ruang Terbuka

20. Peupeusingan

HIBURAN

Ruang Tertuup

21. Sasalimpetan

HIBURAN

Ruang
terbuka
Siang
dan tertutup

Pria
&
Wanita

22. Sermén

HIBURAN

23. Suten

HIBURAN

Siang
Ruang
terbuka
Dan
dan tertutup
Malam

Pria
&
Wanita

24. Tetemute

HIBURAN

Ruang Tertuup

Pria
&
Wanita

18.

Siang
Siang
Dan
Malam
Siang
Dan
Malam
Siang
Dan
Malam

Malam
Siang
Dan
malam
Siang
Dan
Malam
Siang
Dan
Malam

Tetenyekan
25.
Tutunyukan

HIBURAN

Ruang Tertuup

26. Tokécang

HIBURAN

Ruang Tertuup

HIBURAN

Ruang Tertuup

28. Ucing Béling

HIBURAN

Ruang Terbuka

Siang

29. Ambil-ambilan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

30. Angsretan
31. Bebeletokan

KETANGKASAN Ruang Terbuka
KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang
Siang

32. Bébéntengan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

33. Bedil jepret
34. Bedil Sorolok
35. Béklen

KETANGKASAN Ruang Terbuka
KETANGKASAN Ruang Terbuka
KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang
Siang
Siang

36. Boy Boyan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

27.

Ucang-Ucang
Anggé
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Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria

Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
wanita
Pria
Wanita

&
&

&

&

Nama
Permainan
37. Engkle

Tempat
Bermain
KETANGKASAN Ruang Terbuka

38. Gambar Apung

KETANGKASAN Ruang Tertutup

39. Galah Asin

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

40. Galah Bandung

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

41. Galah Burulu

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

42. Galah Jidar

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

43. Galah Palang

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

44. Gatrik

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

45. Gegelebusan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

46. Gugunungan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

47. Hong-Hongan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

Jajangkungan
(Egrang)

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

49. Kelom Awi

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

50. Kelom Batok

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

Pria

KETANGKASAN Ruang Terbuka
KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang
Siang

Pria
wanita

Siang

wanita

Siang

Pria
&
Wanita

No

48.

51.

Ketepel
Bandring

atau

52. Langlayangan
53. Lompat Jawa

Jenis Permainan

Luncat Tali atau
KETANGKASAN Ruang Terbuka
Luncat Tnggi
Maén Bandring
55. dan
Maén KETANGKASAN Ruang Terbuka
Panggal
54.

56. Ngadu Gepok

KETANGKASAN Ruang Tertutup

57. Ngadu Kaléci

KETANGKASAN Ruang Terbuka
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Waktu
Bermain
Siang
Siang
Dan
Malam

Siang
Dan
Malam
Siang

Pemain
wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita

Pria
Pria

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

No
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Nama
Permainan
Ngadu
Langlayangan
Panggal
Pelak Cau
Popolisian
Sapintrong
Simse

Tempat
Bermain

Waktu
Bermain

Pemain

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

Pria

KETANGKASAN
KETANGKASAN
KETANGKASAN
KETANGKASAN
KETANGKASAN

Siang
Siang
Malam
Siang
Siang

Jenis Permainan

Ruang
Ruang
Ruang
Ruang
Ruang

Terbuka
Terbuka
Terbuka
Terbuka
Terbuka

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

65.

Ucing 25 atau
KETANGKASAN Ruang Terbuka
Hong 25

Siang

66.

Ucing Béndrong
KETANGKASAN Ruang Terbuka
atau Bancakan

Siang

67. Ucing Kup

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

68. Ucing Kuriling

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

69. Ucing Pegat

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

70. Ucing Peugpeun

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

71. Ucing-Ucingan

KETANGKASAN Ruang Terbuka

Siang

64. Sorodot Gaplok

Pria
Pria
Pria
wanita
wanita
Pria
&
Wanita
Pria
&
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita

Tabel 02. Kaulinan Barudak berdasarkan bentuk, gender maupun ruang dan waktu
(Sumber: Tim Peneliti, 2021)

Berdasarkan data diatas ada beberapa permainan yang sudah tidak di
mainkan, tetapi masih ada beberapa yang bisa kita temui dan masih
sering di mainkan oleh anak anak. berbagai daerah di kota bandung.
Berikut adah beberapa contoh kaulinan tradisional Kota Bandung
Yang masih bisa di jumpai.
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&
&
&
&
&
&

g. Ilustrasi
1. Aclog Bangkong

Gambar 01. Ilustrasi Permainan Aclog Bangkong
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan hiburan anak laki-laki melempar batu ceper atau
genting dengan teknik lempar sabit ke empang, atau ke genangan air
di tegalan sehingga batu atau genteng yang dilempar ke permukaan air
tersebut seperti timbul tenggelam, diasosiasikan seperti kodok
(bangkong) yang melompat lompat. Jumlah lompatan terbanyak
dianggap pelempar paling hebat.
Permainan Aclog Bangkong, biasa kita temui di sekitar
pemukiman yang di lewati sungai Cikapundung, Cikapundung Kolot,
Cidurian,

Ciparumpung,

Cihampelas,

Cibeurem.
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Cinambo,

Citepus,

dan

2. Anyang Anyangan

Gambar 02. Ilustrasi Anyang-Anyangan
(Karya: Supriatna, 2021)

Gambar 03. Ilustrasi Property Anyangan-Anyangan
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan ini umumnya dimainkan oleh sekelompok anak
perempuan, berupa peragaan rumah tangga, dengan property terdiri
boneka yang terbuat dari lilitan kain yang dikatkan pada sebatang lidi
dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan, serta diberi baju dari
bahan kain bekas. Properti lain berupa tempat tidur dari kotak korek
api, serta lemari dari bungkus rokok filter. Sementara pembatas
ruangan dengan kerikil yang disusun sesuai dengan bentuk dan
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ukuran ruangan yang diinginkan. Pergerakan boneka mainan
dipegang pemain disertai dengan dialog-dialog spontan.
3. Ambil Ambilan

Gambar 04. Ilustrasi Ambal Ambalan
(Karya: Supriatna, 2021)

Ambil-ambilan yaitu saling mengambil antar dua kelompok anak,
berkelompok

terdiri

dari

beberapa

anak,

kelompok

pertama

saling

menempati tempat dan dengan menunjuk anggota masing-masing untuk
saling mengambil, dengan diikuti sebuah lagu yaitu:

Gambar 05. Dokumentasi Ambal Ambalan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Kel 1 : Ambil-ambilan, turuktuk hayam samantu
Kel 2 : Saha nu di ambil aya ge anak minantu
Kel 1: Eta ge daek, purah nutu purah ngejo Purah ngasakanbaligo
Kel 2 : Nyerieun sukuna kacugak kukaliage
Kel 1 : Aya ubarna urat munding sampurage
tiguling nyocolan dage

4. Bekel

Gambar 06. Bermainan Bekel
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan yang merupakan permainan keterampilan tangan dari
seorang anak tidak hanya sekedah membutuhkan keterampilan tangan,
tetapi juga dibutuhkan konsentrasi dan strategi untuk memainkan bola.
Perlengkapan dari permainan ini adalah berupa biji dari kulit kerang atau
kewuk dan sebuah bola. Kerang yang dipersiapkan biasanya berjumlah 10
buah.
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Gambar 07. Properti Permainan Bekel
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Dimulai dengan melempar bola itu dan memantul, dan ketika akan
sebelum pantulan kedua kita harus sudah mengambil 1 buah kerang.
Begitulah terus sampai habis dan dinamakan mi hiji dan selanjutnya harus
mengambil dua-dua dinamakan mi dua dan terus sampai selanjutnya harus
sepuluh buah di ambil dalam satu pantulan dan langsung di buang kembali
untuk melanjutkan permainan selanjutnya.
Bekel terbuat dari bahan kuningan berwarna kuning atau dari bahan
timbal berwarna putih. Bekel berbentuk segi empat dengan rupa bidang yang
berbeda. Bidang pet, bidang dengan cekungan kecil di tengah; bidang roh,
berbentuk seperti parit; bidang klat, polos tanpa hiasan dan bidang es,
bidang datar berhias dengan 5 buah titik. Jumlah minimal adalah 4 buah.
Bola bekel, sebuah bola terbuat dari karet dan mempunyai besar seukuran
bola pingpong.
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Gambar 08. Ilustrasi Permainan Bekel
(Karya: Supriatna, 2021)

Jumlah pemain bekel dapat mencapai 4 orang yang biasanya
semuanya anak perempuan. Mula-mula para pemain menentukan urutan
pemain dengan cara hompimpah atau pingsut. Selanjutnya bekel dan
bolanya berada di tangan kanan pemain.
Keempat bekel digenggam dengan tiga jari, sementara bola dijepit oleh
ibu jari dan jari tengah. Bola dilempar ke atas dijatuhkan ke lantai yang
datar. Selama bola memantul di udara pemain berusaha mengatur bekel agar
tampak bidang pet semuanya. Pemain melempar bola lagi dan kemudian
mengambil satu persatu bekel. Langkah selanjutnya pemain mengambil dua
bekel dan seterusnya.
Langkah tersebut pet ji, pet ro, pet lu, pet byuk. Hal yang sama juga
dilakukan pada bidang yang lain.
Pengambilan bekel tidak boleh menyentuh bekel lainnya atau bola
menyentuh tanah dua kali dalam pengambilan bekel. Kondisi seperti ini
disebut “mati” dan pemain lain mendapat giliran memainkan bekel.
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5. Bebentengan

Gambar 09. Bermain Bebentengan
(Karya: Supriatna, 2021)

Bebentengan atau bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh
dua grup, masing - masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang
atau pilar sebagai 'benteng'. Tujuan utama permainan ini adalah untuk
menyerang dan mengambil alih 'benteng' lawan dengan menyentuh tiang
atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng.
Kemenangan juga bisa diraih dengan 'menawan' seluruh anggota lawan
dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak
menjadi 'penawan' dan yang 'tertawan' ditentukan dari waktu terakhir saat
si 'penawan' atau 'tertawan' menyentuh 'benteng' mereka masing - masing.
Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak
menjadi 'penawan' dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk
menjadikannya tawanan. Dalam permainan ini, biasanya masing - masing
anggota mempunyai tugas seperti 'penyerang', 'mata - mata, 'pengganggu',
dan penjaga 'benteng'. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari
dan juga kemampuan strategi yang handal.
Setelah dibagi dua kelompok masing-masing kelompok menentukan
daerah yang akan mereka jaga dan kuasai. Sebagai pusatnya mereka
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member tanda dengan batu (biasanya didaerah dengan tempurung kelapa).
Permainan biasanya dilakukan minimal oleh 6 orang dengan masing-masing
kelompok beranggotakan 3 orang. Semakin banyak anak yang terlibat
semakin seru permainan dilakukan
Untuk

permainan

ini

dibutuhkan

tempat

yang

luas.

Namun

dibeberapa daerah yang sudah tidak memiliki tanah lapang, anak-anak
memainkannya di gang dan hal ini tentunya dalam bermain tidak hanya
dibutuhkan kecepatan berlari, berkelit menghindar dari

serangan musih

maupun mengatur strategi siapa yang harus menyerang dan kapan harus
bertahan.

Gambar 10. Bermain Bebentengan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Kekompakan merupakan kunci utama dalam permainan bebentengan
ini. Karena kalau tidak dilandasi dengan saling tolong menolong, dengan
cepat permainan akan selesai.
Biasanya diantara kelompok ditunjuk orang yang dituakan untuk
menjadi komando dan mengatur penyerangan. Anak yang ditunjuk
merupakan anak yang hapal akan kemampuan anak-anak lawan.
Cara bermain, antar kelompok mengawali dengan mengumpan agar
lawan mau mendekat dan keluar dari benteng. Setelah jauh dari benteng,
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salah seorang rekan akan mengejar untuk menangkap. Bahkan terkadang
mereka melakukan pengejaran oleh dua orang agar terkepung. Pemain lawan
tentunya tidak akan berdiam diri dan akan menolong rekannya yang dikejar.
Demikian antar kedua kelompok ini saling mengejar lawannya satu dengan
lainnya. Mereka yang tertangkap harus berdiam didekat benteng lawan dan
saling berbanjar minta dibebaskan rekannya. Bila dari dua kelompok ini
masing-masing hanya menyisakan satu orang pemain, maka untuk
menentukan pemenang dilakukan dengan cara kedua kelompok membuat
rangkaian tangan saling berpegangan, mereka saling menarik tangan musuh
dan bila tertarik melewati garis batas maka, orang yang tertarik keluar
barisan hingga akhirnya semua tertarik melewati batas.
Selain ditentukan dengan cara saling menarik lawan memasuki
wilayah, pemenang juga ditentukan dengan kecekatan serta kecerdikan
masing-masing anggota. Pemain yang berhasil menginjak atau bahkan
menendang tanda benteng maka kelompok yang bentengnya diserang
dinyatakan kalah.

6. Bebeletokan

Gambar 11. Bermain Bebeletokan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Gambar 12. Bebeletokan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Bebeletokan adalah mainan yang menghasilkan suara tok yang
dihasilkan dari bilah bambu kecil yang disumbat dan ditekan dari atas.
Bebeletokan dimainkan tidak mengenal musim tetapi lebih dominan ketika
kemarau tiba. Dibuat dari bambu, dengan batang kecilnya bagian ranting
tetapi dipakai yang sudah tua dan kuat. Pembuatannya yaitu mula-mula
mencari beberapa ranting bambu “awi tali” yang bersifat lentur, yang
mempunyai diameter bambu 1-1,5 cm dengan lubang 3-5 mm panjang yang
dipakai adalah dari 20-30 cm. Bambu tersebut harus lurus agar lebih awet
karena tidak mudah patah. Biasanya mencari ruas yang agak panjang
untuk dua bagian dari bebeletokan dengan bawah yang panjang 30 cm
untuk penampang dan yang bagian atas untuk pegangan yang di pakai
sampai bagian “buku” batas ruas dari bambu itu.
10 cm

11 cm

35 cm
Tampak Samping

Tampak atas

Gambar 13. Bentuk Dan Ukuran Bebeletokan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Bagian pegangan pada lubangnya ditempatkan sebatang bambu dari
bagian bambu besar yang diraut sampai bisa masuk bagian penampang
bawah tadi dengan panjang disesuikan dengan panjang penambang tetapi
dipotong pada ujung sepanjang 1 cm. Setelah dimasukan pegangn dan
penampang seolah bersatu kembali disatukan oleh bagian dalamnya. Cara
memainkannya adalah dengan memasukan daun-daunan yang dihancurkan
pada lubang dan ditekan dengan pegangan pada pemasukan kedua akibat
tekanan dari atas, udara keluar dipaksa dan daun yang pertama dimasukan
tadi akan keluar dengan mengeluarkan bunyi “tok”. Pada masa sekarang
mereka menggunakan kertas yang dikunyah sebagai penganti daun dan
suara yang dihasilkan lebih keras.
Bentuk dari bebeletokan tersebut dibeberapa tempat lurus biasa tetapi
sekarang pada pegangan ranting kecil atau dahan bambu dimanfaatkan
untuk pegangan seperti pada pistol.

Bentuk yang semula polos menjadi

seperti sebuah senjata diduga adanya pengaruh dari keberadaan Kolonial
yang

memakai

senjata.

Karena

diketahui

dimasyarakat

kasepuhan

pegangannya masih polos artinya tidak seperti sebuah senjata. Warna dari
mainan ini adalah sesuai dengan warna bambu yaitu hijau tetapi setelah
lama dipakai dan bambu makin kering warna berubah menjadi coklat
kekuningan . Semakin tua semakin kuat karena pada bambu yang agak
muda bahkan akibat tekanan tersebut bambu akan menjadi belah.
Meskipun permainian bebeletokan ini kebanyakan di temui di
pinggiran kota bandung seperti Cibiru, Cilenyi dan lain lain, tapi mainan ini
sudah banyak di temui di kota, dikarnakan banyak pedagang anyangan
(mainan) menjualnya di Kota, terutama di depan sekolah dan tempat wisata.
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7. Bedil Sorolok

Gambar 14. Bermain Bedil Sorolok
(Karya: Supriatna, 2021)

Mainan yang terbuat dari pelepah daun pisang yang berbunyi
“sorolok”. Mainan ini banyak dimainkan ketika bahan tersebut banyak
tersedia, yaitu ketika saat pengambilan daun-daun pisag untuk keperluan
membawa makanan, atau saat adanya selamatan, upacara adat yang
membutuhkan makanan yang dibungkus daun. Tetapi banyak pula yang
yang membuat mainan ini dengan secara sengaja mengambil pelepahnya dan
daunnya tidak dipakai.

Gambar 15. Bahan Bedil Sorolok
(Karya: Supriatna, 2021)
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Gambar 16. Bedil Sorolok
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Mainan ini cukup sederhana dalam pembuatannya yaitu dengan
memotong pelepah pisang tersebut dan menyayat bagian atasnya sepanjang
10-12 cm banyaknya sesuai dengan panjang dari pelepah pisang tersebut.
Untuk membunyikannya yaitu dengan cara memberdirikan hasil sayatan
tadi dan menghentakan dengan cara memukulnya bersamaan dengan
punggung telapak tangan sehingga sayatan tersebut kembali kesemula dan
berbunyi bersamaan.
Pada masa sekarang mainan ini mengalami perubahan bentuk dengan
penambahan pegangan seperti sebuah senjata laras panjang. Dengan cara
membengkokkan pangkal dari pelepah pisang tersebut menyerupai senjata.
Nama mainanpun menjadi “Bedil Sorolok” bedil yang berarti senjata api laras
panjang.
Hal ini karena didaerah Kasepuhan Banten Kidul dan di daerah
pedesaan di Subang, namanya masih sorolok dan bentuknya masih polos.
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Bagian yang di iris
di berdirikan

Arah memukul
dengan bagian
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Sorolok

paseuk

Sekarang menjadi

Bedil Sorolok

Gambar 17. Gambar Bedil Sorolok
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Pemakaian mainan ini adalah mainan sekali pakai karena kalau
dipakai lagi untuk hari selanjutnya batang pelepah pisang akan layu. Untuk
bermain selanjutnya mereka akan membuatnya lagi. Bentuknya sangat
sederhana dan polos karena unsur rekreasi yang dihasilkan adalah dari
suaranya, memainkannya bisa dilakukan sendiri atau pun kelompok dengan
cara membunyikannya saling membalas. Masa sekarang banyak dimainkan
menjadi sebuah permainan perang-perangan dan menembakkannya dengan
cara membunyikannya. Hal ini berpengaruh terhadap cara pegang mainan
ini, dan sebelum mainan ini berubah menjadi “bedil” senjata cara
memegangnya dari pinggir dan memukulnya kearah pinggir juga, tetapi
setelah menjadi “bedil” cara memegangnya menjadi dari belakang dan
mememukulnya kedepan.
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8. Boy-Boyan

Gambar 18. Bermain Boy-Boyan
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan yang dilakukan berkelompok, seperti pada galah asin satu
kelompok menjaga yang lainnya berusaha menghidari bola yang dilemparkan
oleh kelompok penjaga. Sambil berusaha menyusun kembali tumpukan
genteng yang runtuh setelah dilempar bola pada awal permainan di mulai.

Gambar 19. Pecahan Genting yang Harus Disusun
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan

boy-boyan

dilakkan

dengan

memakai

benda-benda

pemdukung diantaranya adalah potongan genting atau bisa diganti oleh batu
yang berbentuk pipih bila yang berda di dekat sungai.
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9. Celempungan

Gambar 20. Celempung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Gambar 21. Bermain Celempungan
(Karya: Supriatna, 2021)

Celempung mengingatkan kita pada nama jenis musik celempungan
di masyarakat Sunda yang sudah tidak memakai alat celempung lagi, karena
perannya digantikan oleh alat musik lain yaitu kendang dan kulanter. Cara
memainkan celempung adalah dengan cara dipukul oleh alat pukul.
Celempung merupakan alat bunyi yang ditiru dari icikibung yaitu bunyi
permainan tradisional berupa pukulan telapak tangan dan gerak sikut di atas
permukaan air, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang khas. Permainan
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ini biasa dimainkan oleh para wanita (gadis) yang sedang mandi. Bunyi
permainan icikibung itu dipindahkan menjadi mainan celempung.
67 cm

5,2 cm

54 cm

8,5 cm
21,5 cm

8 cm

27 cm

Gambar 22. Tampak dan Data Ukuran Mainan Celempung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Dibuat dari bahan bambu dengan pemukulnya dari bambu juga, cara
membuatnya yaitu dengan mengambil seruas bambu yang sudah tua dan
matang agar kuat, kemudian bagian sembilunya disayat dan dijadikan senar,
pada bagian mukanya diratakan dan di beri lubang pada kedua ujung senar
ditempatkan alat ganjal dari bambu juga, senar yang pertama di kedua
ujungnya dan senar yang kedua di bagian tengahnya.
Dua cara memainkannya yaitu dengan memukulnya dan dengan
mengolah suaranya, bagian yag dipukul adalah senar-senar tadi dan bagian
pengolah suara adalah oleh telapak tangan pada lubang.

Bagian atas

celempung di tutup dengan telapak tangan, dengan mengatur bentuk telapak
tangan dan dikomposikan buka tutupnya akan menghasilkan beberapa
suara yang khas, tergantung kemahirannya.

53

sirah
baham

Tumpang sari

kelab

nawa

kelab
pongpok

Gambar 23. Bagian-bagian Celempung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Pada celempung terdapat beberapa bagaian yaitu senar, pemukul,
pengganjal dan bagian tersebut masing-masing mempunyai penamaan
istilahnya.
Baham yaitu lubang untuk pengaturan buka dan tutup telapak tangan, sirah
adalah menunjukan bagian atas dari celempung, kelab adalah pengganjal
senar, tumpangsari adalah pengganjal tengah, nawa yaitu lubang yang
bagian atasnya memakai penjepit dari kayu pada senarnya.

Gambar 24. Lubang Nawa Bagian dari Celempung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Dan pongok adalah bagian bawah dari celempung tersebut. Pada mainan
celempung ini seorang anak berusaha menyelaraskan dan melatih kepekaan
suaranya dengan mengatur pukulan dan pengaturan suara melalui telapak
tangan. Hal ini memberikan pengalaman tentang komposisi suara dan
pergerakan tangan.

10. Cing Kup

Gambar 25. Bermain Ucing Kup
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan yang melatih kepekaan terhadap sentuhan, seorang anak yang
di sentuh ole “kucing” oleh temannya maka tangannya harus cepat-cepat di
silangkan kedadanya. Apabila terlambat maka giliran dia yang menjadi
“kucing” selanjutnya. Sesuai dengan perkembangan aturan bertambah kalau
saat cingkup

tidak boleh terlihat gigi atau tersenyum karena itu juga

menyebabkan dia menjadi “kucing”.
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Gambar 26. Ilustrasi Ucing Kup
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan ini dilakukan dengan berlarian di halaman rumah, yang
menjadi kucing dia yang mengejar lalu menyentuh seorang anak sebelum
melakukan cingkup agar dia tidak menjadi kucing.

11. Congklak

Gambar 27. Bermain Congklak
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Sejak kapan persisnya permainan ini ada dan tumbuh berkembang di
tanah Sunda. Karena berdasarkan hasil penelusuran,

mainan dan

permainan congklak tidak hanya tumbuh dan berkembang di tanah Sunda,
tetapi hampir disemua penjuru tanah air. Bahkan hampir seluruh penjuru
dunia mengenal bentuk mainan dan permainan congklak. Tentunya dengan
nama ataupun istilah yang berbeda.
Di sejumlah daerah rumpun dan budaya Melayu, semisal sejumlah
daerah di pulau Sumatera dan juga Malaysia permainan dikenal dengan
nama congkak. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak,
dakon, dhakon atau dhakonan. Di Lampung permainan ini lebih dikenal
dengan nama dentuman lamban, sedangkan di Sulawesi permainan ini lebih
dikenal dengan nama Mokaotan, Maggaleceng, Aggalacang dan Nogarata.
Dalam bahasa Inggris, permainan ini disebut Mancala.

Gambar 28. Properti Congklak
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Mainan congklak terdiri dari sebilah papan atau kayu congklak dan
biji. Papan congklak berupa papan berukuran antara 60 hingga 80 cm yang
pada bagian atas sisi kiri dan kanan diberi 6 (enam) lubang (Sunda=logak)
dengan diameter 4 hingga 6 cm dan masing-masing 1 (satu) lubang
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berdiameter lebih besar disetiap ujungnya yang berfungsi sebagai pundi atau
wadah menyimpan biji.

Gambar 29. Ilustrasi Bermain Congklak
(Karya: Supriatna, 2021)

Disejumlah

daerah

dengan

karateristik

perkebunan

(huma)

permainan congklak dimainkan dengan terlebihdahulu membuat lubang
ditanah sebanyak jumlah sesuai dengan papan congklak. Sementara untuk
bijinya, biasanya anak-anak mencari biji buah-buahan semisal biji ganitri,
biji jarak dan biji buah-buahan lain dengan diameter sebesar kelereng kecil.
Cara bermain. Congklak dimainkan oleh dua orang. Masing-masing pemain
terlebihdahulu mengisi lubang congklak masing-masing dengan 7 biji
congklak. Setelah semua lubang terisi, pemain menentukan pemain yang
akan memulai melakukan permainan pertama dengan cara suit atau suten.
Pemain pertama baru akan berhenti bila biji masuk bidang atau lubang
kosong. Bila biji masuk lubang kosong dan dilubang lawan terisi, maka isi
biji menjadi miliknya (istilahnya nembak). Demikian permainan dilakukan
bergantian sampai biji seluruhnya masuk ke pundi (bidang atau lubang
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utama). Pemain yang berhasilkan mengumpulkan biji lebih banyak ke pundi,
dialah pemenangnya.
Termasuk permainan strategi yaitu dengan cara mempersiapkan
lubang 6 pasang dan 1 pasang gunung yang dibuat dengan membuat
cowakan di tanah. Kemudian tiap lubang di isi oleh 8 buah biji-bijian,
biasanya biji asam, atau batuan kecil bagi yang terdapat di dekat sungai.
Permainan dimulai dengan bersamaan mengambil biji-bijian dan membagi
ke setiap lubang kecuali “gunung” punya lawan. Pergantian pemain terjadi
kalau biji terakhir di tempatkan pada cowakan yang kosong, sehingga tidak
ada lagi biji yang diambil untuk di bagikan ke tiap cowakan. Hal ini berakhir
sampai seorang berhasil mengumpulkan bijian di “gunung”nya dan
membagikan kembali ke tiap kotaknya masing-masing 8 tiap cowakan dan
sisanya di tempatkan di gunungnya, dengan begitu tentu lawan akan
kekurangan untuk mengisi cowakannya, dan cowakan yang kosong

itu

dinamakan “pecong”. Biasanya yang mempunyai pecong mendapat giliran
pertama dalam membagikan biji itu kembali. Begitulah hal itu berlangsung
sampai seseorang mendapatkan sebagian besar biji-bijinya

12. Gambar Apung

Gambar 30. Bermain Gambar Apung
(Karya: Supriatna, 2021)
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Adalah permaian yang umumnya dimainkan anak laki laki
dengan melempar gambar dari potongan gambar dengan ukuran
setengan kartu remi, berupa gambar adegan-adegan aksi tokoh
superhero, film serial televisi, atau pun film bioskop. Salah satu
gambar tersebut dijadikan sebagai gambar andalan terbaik (kojo)
perorang satu gambar, kemudian gambar-gambar tersebut secara
bersama dilempar ke atas oleh satu oarng bergiliran sambil
menyebutkan pujian dua kata pada gambar kojo tersebut, misalnya
“Superman saktiii”. Gambar gambar yang tertelukup saat jatuh ke
lantai dinyakan kalah, tidak disertakan lagi sampai pemenangnya
hanya satu gambar yang jatuh tampak atas pemenangnya. Maka
peserta permainan yang kalah wajib membayar kepada pemenang
berupa

koleksi

gambar-gambarnya

dengan

kesepakatan.
13. Huhunian

Gambar 31. Bermain Huhunian
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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jumlah

sesuai

Hui adalah Ubi jalar, mainan ini menirukan ubi jalar yaitu ‘sianak’
saling berangkulan dalam posisi duduk. Kepalanya seperti ubi jalar yang
paling besar memegang ketiang dengan erat yang lainnya berderet ke
belakang seperti ubi. Satu orang bertindak sebagai kucing setelah diadakan
pengundian, tugasnya adalah melepaskan salah satu pegangan anak yang
saling memeluk ke punggung teman di depannya.
Diiringi lagu yaitu:
Kelenan- kelening gogorosak
( yang tertunjuk bertanya) : saha eta?
jawab: Perdadi
Tanya: arek naon?
Jawab : menta hui
Tanya : ke kakarek macul
(Karena masih mencangkul maka ia berputar kembali sambil
bernyanyi:)
Kelenan- kelening gogorosak
Tanya : saha eta ?

Gambar 32. Ilustrasi Huhunian
(Karya: Supriatna, 2021)
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Dan seterusnya yang menjawab dari mulai masih mencangkul, mulai
tumbuh daun, mulai tumbuh kembang sampai akhirnya seseorang tidak
menjawab, berarti hui atau ubi jalar tersebut sudah masak maka dia akan
melepaskan anak tersebut dari ikatan tangan temannya. Kalau ada ikatan
yang lepas dialah yang akan menggantikan posisi dia sebagai kucing.

14.

Hahayaman

Gambar 33. Bermain Hahayaman
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Hayam artinya ayam jadi hahayaman adalah bertindak seperti ayam,
atau menyerupai tindakan hayam. Pada jaman dahulu untuk membawa
ayam adalah dengan sebuah alat yang terbuat dari anyaman bambu, (di
pelosok desa masih dapat dilihat alat untuk membawa ayam tersebut) dalam
wadah itu

ayam akan kelihatan hanya sebatas leher ke atas bagian

bawahnya ada di dalam wadah.
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Gambar 34. Bermain Hahayaman
(Karya: Supriatna, 2021)

Prilaku seperti itu yang diikuti anak-anak yaitu dengan menggunakan
bahan kain dan sarung sebagai wadah dan dia sebagai ayamnya. Permainan
ini adalah seorang anak berusaha menebak nama dalam sebuah sarung
tersebut yang sudah bertukaran. Anak-anak menutup semua bagian tubuh
termasuk kepalanya dengan sarung dan kain. Apabila namanya betul ketika
dirinya di pegang berarti dia harus keluar sarung dan yang pertama akan
jadi kucing “pembeli ayam” selanjutnya.
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15.

Tetenyekan Tutunyukan

Gambar 35. Bermain Tetenyekan Tutunyukan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Tunyuk yaitu menunjuk dengan jari telunjuk, permainan ini
dilakukan oleh beberapa orang anak yang saling menunjukan jari
telunjuknya dan di tempelkan ke bawah, membentuk lingkaran bersama
teman-temanya. Kemudian seseorang menunjuk satu-satu telunjuknya
bergantian, sambil menyanyikan:
Tetenyekan tutunyukan
Si tete anteur ka cai
Embung sieun, kokoprak bugang kadanca
Si paok katinggang picung
Cungcurungan indung bengkung
(yang terahir ditunjuk pada saat lagu berakhir dia akan ditanya
dengan pertanyaan sebagai berikut: )
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Tanya : Aya jawa ngaliwat ?
Jawab : aya
Tanya : Kumaha ngomongna?
Jawab : Tida
Tanya : Tidagor ( terbentur kepala)

Gambar 36. Ilustrasi Tetenyekan Tutunyukan
(Karya: Supriatna, 2021)

Kemudian karena menjawab tidak kepala anak tersebut di benturkan
pelan ke temannya. Begitu seterusnya dengan jawaban-jawaban yang
lainnya.
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16.

Peupeusingan

Gambar 37. Cara Menjadi Peusing
(Karya: Supriatna, 2021)

Peusing adalah nama sebuah binatang yang berkepala runcing
kedepan “peupeusingan” adalah sebuah permainan yang menyerupai
peusing. Permaianan ini dimainkan biasanya malam hari sebelum waktunya
tidur yaitu dengan media sarung, pertama sarung itu dibeberkan dilantai
atau “palupuh” untuk rumah panggung. Dua ujung terlentang di atas sarung
tersebut kedua tangannya kanan dan kirinya dimasukan kedalam bentuk
segi tiga tersebut. Setelah pas si anak kemudian berguling menjadi posisi
sujud maka anak tersebut dalam posisi tersebut akan terlihat seperti
“peusing” dengan kepala yang meruncing kedepan. Diapun maju dengan
meliuk-liukan badannya mengejar teman atau saudara-saudaranya, yang
lainpun berlarian menghindarinya. Mereka pun bergantian siapa yang
menjadi peusing. Permainan ini berakhir ketika orang tuanya menyuruhnya
untuk tidur.
Pada umumnya permainan Tradisional sulit dideteksi dari kapan
suatu permainan mulai ada dan sejak kapan peupeusingan dimainkan oleh
anak anak, serta sangat sulit siapa yang menciptaknnya. Tapi bila di tinjau
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dari benda yang di pakai sebagai alat untuk bermain dalam hal ini sarung,
kemungkinan permainan peupeusingan ini sudah ada sejak abad ke-14 di
mana sarung di bawa oleh para pedagan dari Timur Tengah, tetapi
kemungkinan bear juga permainan peupesingan ini telah ada sebelum
sarung masuk ke Indonesia, Dalam Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian,
naskah kuno berisi pandangan dan tata cara hidup masyarakat Sunda,
warga Priangan diperkirakan sudah mengenal ragam hias batik sejak abad
ke-12 dan kemungkinan besar pada zaman itu peupeusingan masih
mengunakan kain sampinng sebelum akhirnya berganti menjadi sarung
sebagai media permainannya.

Gambar 38. Pepesingan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Pesing atau trenggiling adalah jenis binatang yang hidup di atas tanah
dan sangat jinak. Binatang ini sangat populer di masyarakat Sunda dengan
adanya ungkapan, Moro julang ngaleupaskeun peusing, memburu julang
yang termasuk binatang susah di dapat (sejenis elang)

tapi melepaskan

Peusing (trenggiling) yang gampang di dapat. Tujuan dari pribahasa ini
adalah untuk orang yang tidak ada kepuasan dan tamak.
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Gambar 39. Ilustrasi Bermain Peupesingan

(Karya: Supriatna, 2021)
Peupeusingan adalah mainan menirukan binatang peusing dengan
menggunakan kain sarung yang di lilitkan ke tubuhnya, kemudian ia
mengejar temannya mengikuti suara dengan kepekaannya, yang lain
berlarian sambil menjerit-jerittakut tertangkap. Permainan yang dimainkan
di dalam rumah biasanya saat malam hari atau saat hujan turun untuk
mengisi waktu senggang agar tak bosan.

17. Perepet Jengkol

Gambar 40. Perepet Jengkol
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Permainan yang dilakukan oleh tiga sampai empat orang, dengan cara
mengkaitkan kaki kanan ke belakang dengan kaki temannya begiupun ketiga
teman yang lainya. Mereka berlocatan sambil memutar di iringi nyanyian :

Gambar 41. Ilustrasai Perepet Jengkol
(Karya: Supriatna, 2021)

Perepet jengkol jajahean
Kadempet-kadempet jejereten
Kalau salah seorang jatuh menyebabkan seluruh anak berjatuhan
juga. Permainan ini membutuhkan kekompakan dan keselarasan saat
melakukan loncatan.
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18. Paciwit-Ciwit Lutung

Gambar 42. Paciwit-Ciwit Lutung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan saling mencubit antar temannya biasanya untuk meredam
keinginan mencubit seorang anak, tetapi suka di mainkan juga oleh anak
yang lebih besar di kala senggang. Permainan ini saling mencubit dan
berputar yang paling bawah naik keatas secara berurutan ini mengajarkan

tengangrasa kepada sesama temannya.
Adapun permainan ini sering di iringi dengan nyanyian yang terus diulang
– ulang :
Paciwit-ciwit lutung
Silutung pindah ka luhur
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19. Gatrik

Gambar 43. Gatrik 1
(Sumber : dok.Komunitas Hong)

Gambar 44. Gatrik 2
(Sumber : dok.Komunitas Hong)

Gatrik atau bisa disebut pathil lele atau bethik adalah permainan
tradisional yang terdiri dari dua regu yakni regu pemukul dan penangkap.
Permainan gatrik berasal dari bunyi thik yang dihasilkan oleh 2 benturan 2
kayu berbeda (Achroni, 2012: 79). Menurut Mulyani (2016: 101) “Gatrik
adalah permainan Tradisional dari Jawa Barat. Sedangkan menurut
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Muhammad Zain dalam Mulyani (2016: 101) seorang pendiri Komunitas
Hong, gatrik pada masanya pernah menjadi permainan yang popular di
Indonesia, dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 2-4 orang.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gatrik adalah salah
satu budaya permainan tradsional dari Jawa kuhususnya Jawa Barat yang
dimainkan secara berkelompok terdiri atas dua regu pemukul dan
penangkap dengan menggunakan dua buah bambu atau kayu. Di Kota
Bandung gatrik bisa kita temui di seluruh wilayahnya, dan sering di mainkan
dilapangan atau sawah yang kering dimusim kemarau.

Gambar 45. Ilustrasi Bermain Gatrik
(Karya: Supriatna, 2021)

Alat Permainan Gatrik
Permainan gatrik tidak memerlukan alat khusus dalam bermain dan
peralata yang digunakan sangat sederhana dan mudah didapat yakni dua
buah ranting atau bambu. Permainan gatrik ini memerlukan alat yaitu
dua potongan bambu atau kayu yang satu menyerupai tongkat berukuran
kira-kira 30 cm dan lainnya berukuran lebih kecil dan juga di butuhkan
batu bata ataupun lubang sebagai landasan gatrik atau benda lain sebagai
landasan gatrik (Saputra, 2016: 47). Menurut Mulyani (2016: 102) alat
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yang digunakan gatik adalah dua potongan bambu berukuran kira-kira 30
cm dan 10 cm, batu bara atau bisa juga dengan membuat luang kecil di
tanah. Sedangkan menurut Achroni (2012: 79) mengatakan peralatan
yang digunakan dalam permainan gatrik yaitu duah buah ranting kayu
atau bambu sebesar ibu jari, dengan ukuran panjang yang tidak sama.
Pada penelitian ini bahwa alat permainan tradisional gatrik yakni
potongan dari dua bambu atau kayu yang tiap ukuran panjang bambu
tidak sama kira-kira berukuran 30 cm dan 10 cm.
Aturan Permainan Gatrik
Permaianan gatrik tidak memelukan aturan khusus hanya saja
terdapat si pemukul untuk memukul bambu dan si penangkap untuk
menangkap bambu. Menurut Mulyani (2016: 103) aturan permainan
gatrik si pemukul diharuskan memukul agar terkena batang bambu yang
kecil dan terlempar dan penangkap harus mampu menangkap, jika
penangkap berhasil menangkap bambu kecil itu makamereka harus
bertukar tempat. Dalam permainan gatrik ini tidak memerlukan aturan
yang khusus, hanya saja dalam permainan si pemukul di haruskan
memukul dengan kena batang bamboo yang kecil dan terlempar, dan
untuk penangkap harus mampu atau berhasil menangkap batang bambu
yang di pukul oleh si pemukul jika tidak sang pemukul akan mendapat
nilai, maka disini sang penangkap harus berhasil menangkap bambu itu
untuk menggagalkan si pemukul untuk mendapat nilai. Dan jika si
penangkap berhasil menangkap bambu kecil itu maka, mereka harus
bertukar tempat (Saputra, 2016: 47). Pada penelitian ini dalam permainan
gatrik tidak memerlukan aturan khusus hanya si pemukul memukul
bagian bambu yang kecil dan untuk si penangkap harus mampu
menangkap bambu kecil untuk mendapatkan nilai, jika berhasil maka
pemukul bertukar tempat.
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Cara Memainkan Permainan Gatrik
Ada tiga babak permainan menurut Mulyani (2016: 103-105) yaitu:
Babak Pertama adalah menyilangkan gatrik pendek di atas batu dan siap
dilempar dengan gatrik panjang. Tim penangkap akan menjaga lemparan
gatrik pendek, jika berhasil tertangkap maka giliran akan berganti. Jika
tidak bisa menangkap, masih ada satu kesempatan lagi dengan
melemparkan gatrik pendek ke gatrik panjang. Bila kena, tim penangkap
akan berganti menjadi tim pemukul. Bila tidak mengenai gatrik panjang,
maka kita masuk Babak Kedua. Gatrik panjang dan pendek dipegang
dengan tangan lalu gatrik pendek dipukul sekeras-kerasnya dengan gatrik
panjang. Bila tertangkap, tim

penjaga mendapat mempunyai peluang

untuk bermain gatrik. Bila tidak, tim penjaga melemparkan gatrik pendek
mendekati batu landasan, agar tim pemukul tidak mempunyai jarak per
gatrik pendek untuk mendapatkan nilai.
Babak Terakhir adalah apa yang disebut patil lele, letakkan dengan
posisi miring di landasan batu. Pukul bagian ujung hingga terlempar ke
atas, lalu segera dipukul lebih keras lagi ke depan. Tim penangkap tetap
bertugas menangkap gatrik pendek. Bila tidak tertangkap, tim pemukul
akan meneruskan permainan dengan memukul ujung gatrik yang pendek
gatrik pendek di atas tanah (seperti memukul bola golf tapi sambil kaki
mengangkang). Dalam memukul gatrik pendek, dilakukan secara estafet
(jika pemain ke-1 gagal memukul, diganti pemain ke-2, dst.). Kemudian
mengukur jarak dari lubang gatrik dengan tempat jatuhnya gatrik pendek
menggunakan gatrik panjang ataupun gatrik pendek. Setelah diukur
jaraknya, pemain menuliskan hasil ukurnya di tanah sebagai catatan
perolehan skor timnya. Jarak yang diukur dengan gatrik pendek itu
menentukan kemenangan tim. Tim yang menang biasanya akan dihadiahi
oleh tim yang kalah dengan diakod (digendong) dengan jarak sesuai
jauhnya gatrik pendek yang dipukul.
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Gambar 46. Ilustrasi Bermain Gatrik
(Karya: Supriatna, 2021)

Manfaat Permainan Tradisional Gatrik
Banyak hal yang didapat peserta didik melalui permainan tradisonal
gatrik yakni manfaat permainan gatrik yang melibatkan peserta didik
secara langsung baik fisik maupun emosi. Manfaat permainan gatrik
melatih keterampilan fisik-motorik anak, Fokus, ketangkasan, strategi,
dan kerja sama tim juga sangat penting (Mulyani, 2016: 105). Sedangkan
menurut Achroni (2012: 82) Permainan tradisional gatrik memiliki
manfaat bagi anak antara lain sebagai berikut.
•

Memberikan kegembiraan pada anak

•

Melatih motorik kasar dan motorik halus anak sehingga anak menjadi
makin tangkas dalam keterampilan menangkap, memukul dan
melempar.

•

Sebagai media bagi anak bagi anak untuk bersosialisasi dengan
teman-temannya.

•

Membangun sportivitas anak

•

Melatih kekuatan fisik anak karena anak-anak dari regu yang kalah
harus menggendong anggota regu yang menang.

•
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20. Galah Asin

Gambar 47. Ilustrasi Galah Asin
(Karya: Supriatna, 2021)

Galah Asin atau di daerah lain disebut Galasin, Gobak Sodor, Gobek
adalah sejenis permainan tradisional hamper diseluruh wilayah tanah air.
Permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup,
dimana masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Inti permainannya adalah
menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis atau wilayah ke baris
atau wilayah terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih kemenangan
seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik
dalam area lapangan yang telah ditentukan.
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Gambar 48. Galah Asin
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis ataupun
volley ball dengan acuan garis-garis yang ada atau bisa juga dengan
menggunakan lapangan segiempat dengan ukuran 9 x 4 m yang dibagi
menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda
dengan kapur atau tali plastik. 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 menjadi permainan sangat favorit dikalangan anak-anak.
Selain dibutuhkan kegesitan dalam berlari, juga dibutuhkan kekompakan
dan strategi untuk mengecoh pertahanan lawan.
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21. Galah Burulu

Gambar 49. Galah Burulu
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Ucing pegat atau galah burulu adalah permainan jenis “kucingkucingan” dan salah seorang yang menjadi kucing menjadi yang menjaga
garis agar tidak ada yang lewat garis tersebut. Anak
melewati

garis

‘kucing’mengenai

jaga

tersebut.

tubuhnya

Apabila

maka

akan

yang lain berebut

tertangkap
gantian

atau

menjadi

tangan
‘kucing’.

Dibutuhkan fisik yang kuat karena yang menjadi kucing akan berlarian
mengikuti garis kesana-kemari karena kalau keluar darigaris maka akan
dinyatakan tidak sah.
Jenis permainan galah burulu tidak jauh berbeda dengan galah asin
baik media permainan maupun aturan bermain. Hal yang membedakan
adalah awal permainan yang sebelumnya diawali salah seorang yang setelah
diundi atau hom pimpah salah seorang dinyatakan sebagai penjaga awal
garis.
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Setelah ada yang bertugas sebagai penjaga pertama, para pemain yang
bisa mencapai 20 orang anak ini secara bersama-sama berusaha masuk dan
melewati garis yang dijaga. Biasanya penjaga akan menangkap temannya
yang lengah. Tetapi kebanyakan dari mereka yang sudah terbiasa
memainkan

permainan

ini

akan

menangkap

temannya

yang

gesit

terlebihdahulu agar saat membantu menjaga garis.
Setelah mampu menangkap rekannya yang lain, petugas pertama
akan saling membagi tugas dan menjalankan strategi agar dengan cepat
rekan-rekan mereka tertangkap. Biasanya mereka akan saling berbagi tugas
menjaga garis batas horisontal dan garis batas vertikal.

Gambar 50. Ilustrasi Galah Burulu
(Karya: Supriatna, 2021)

Bagi temannya 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 temannya yang mendapatkan tugas untuk
menjaga garis batas vertikal (umumnya hanya satu orang), maka orang ini
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mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di
tengah lapangan. Permainan akan disudahi bilamana seluruh pemain ikut
tertangkap. Seterusnya kembali diundi siapa yang akan menjadi penjaga
pertaman dan demikian seterusnya.

22. Galah Jidar

Gambar 51. Galah Jidar
(Karya: Supriatna, 2021)

Hampir disemua wilayah tanah air permainan tradisional galah jidar
dapat ditemui dengan istilah daerah masing-masing. Permainan bisa
dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun paling sering permainan
dilakukan secara beregu atau berkelompok. Setiap regu atau kelompok
terdiri dari masing-masing 3 hingga bisa mencapai belasan orang. Inti
permainannya adalah melewati batang (garis) yang menjadi rintangan untuk
dilangkahi dengan jumlah langkah semampu mungkin.
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Kelompok pertama mempunyai kesempatan memulai permainan.
Setelah seluruh anggota kelompok pertama secara bergiliran melakukan
loncatan, giliran kelompok kedua melakukan hal yang sama. Setelah semua
pemain melompati palang garis, seorang dari kelompok kedua mempunyai
tugas untuk mengukur atau memindahkan palang garis.
Untuk menentukan menang dan kalah dalam permaianan ini adalah
bila dalam satu kelompok ada anggota yang menginjak palang garis. Selain
itu kelompok yang dinyatakan kalah juga ditentukan bila ada anggota yang
tidak mampu melakukan loncatan sesuai kesepakatan bersama dalam
kelompok tersebut. Semisal bilamana anggota pertama kelompok melakukan
loncatan dua kali untuk melewati palang garis, tapi ada anggota yang setelah
dirinya melompat lebih dari dua atau lebih, maka kelompok tersebut
dinyatakan kalah dan kelompok lain mendapat nilai.

23. Galah Palang

Gambar 52. Galah Palang
(Sumber : dok. Komunitas Hong)
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Permainan Galah Palang tidak jauh berbeda dengan galah jidar. Baik
aturan bermain maupun caranya. Yang membedakan permainan ini adalah
palang garis rintang yang diletakan dengan cara disilangkan. Awal
permainan setiap pemain dalam kelompok diharuskan melewati palang garis
yang diletakan membentuk huruf “T” dan harus melompati dengan cara
menyilang secara bolak-balik. Pada sesi ke dua, para pemain melakukan hal
serupa namun dilakukan tanpa melihat ke bawah atau kepalang garis.
Permainan dilakukan terus-menerus dengan mengubah palang garis dan
aturan melompati palang garis.

Gambar 53. Ilustrasi Galah Palang
(Karya: Supriatna, 2021)

Dalam permainan ini, selain dibutuhkan konsentrasi, para pemain
juga dituntut memiliki strategi serta kekompakan. Tidak kalah pentingnya
adalah kejujuran dan sportifitas diantara sesama. Karena hukuman yang
akan dikenakan kepada mereka yang tidak jujur atau sportif, selain
dikucilkan dan tidak diajak kembali bermain juga akan diledek.
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24. Galah Bandung

Gambar 54. Galah Bandung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Permainan Galah Bandung tidak jauh berbeda dengan galah jidar
ataupun galah palang. Baik aturan bermain maupun caranya. Yang
membedakan permainan ini adalah palang garis rintang yang diganti dengan
kaki pemain lawan. Awal permainan setiap pemain dalam kelompok
diharuskan melewati susunan kaki lawan dengan cara melompat secara
bolak-balik. Pada awal dua permainan lawan di susun saling menompang
membentuk rintangan. Setelah melewati susunan kaki, seterusnya para
pemain harus melewati kaki yang dibentuk segi empat, prisma, pyramid, dan
lainnya. Pemenang ditentukan bila seluruh pemain dapat menyelesaikan
seluruh rangkaian rintangan.
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Gambar 55. Bermain Galah Bandung
(Karya: Supriatna, 2021)

25. Lang-Layangan

Gambar 56. Lang-Layangan
(Karya: Supriatna, 2021)
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Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak laki-laki, bahkan
remaja dan orang dewasa, berupa perlainan layang layang. Permainan
ini bisa bersifat hiburan, yakni hanya semata menikmati terbangnya
layang layang. Tetapi ada juga bersepakat untuk bertarung (ngadu
lang layangan), symbol kesepakatan ngadu lang layangan umumnya
terlihat dari penandak kendali gerak layang layang, misalnya
mendekati layang layang lain dengan cara menukik-nukik (sasar),
atau mendekat dengan kecepatan tertentu disertai teknik geber (gober)
hingga bunyi geberan kertas terdengar. Pihak yang ditantang jika
berani dilayani dengan teknik yang sama, jika tidak berani beradu
maka ia menjauhkan atau menarik layang layangnya hingga
ketingiannya menurun. Pertarungan layang layang dilakukan dengan
teknik sasar, gober, los (mengulur benang) dan sebet (menarik benang
dengan cepat). Petarung hingga dinyatakan menang bila salah satu
petarung layangannya terputus dari benangnya, dan melayang layang
terbawa angin, Pemenang masih bisa memanfaatkan layang layang
yang kalah untuk melilit sisa benang yang menempel pada layang
layang yang kalah tersebut dengan teknik gombel (kendali memutar)
sehingga terjerat, dan menempel pada benang pemenang (kabandang),
kemudian menjadi milik pemenang.
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26. Oray-Orayan

Gambar 57. Oray-Orayan
(Karya: Supriatna, 2021)

Berasal dari kata “oray” yang artinya ular, oray-orayan berarti
menyerupai ular, adalah sebuah permainan yag dilakukan beberapa anak
dan secara beriringan meliuk-liuk, dipimpin yang paling depan bertindak
menjadi kepala dari “ular” tersebut. Biasanya sambil beriringan mereka
menyanyikan lagu yang berjudul “oray-orayan” yang berbunyi:
Oray-orayan luar leor ka sawah, tong ka sawah parena keur sedeng beukah
Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon dikebon rea nu ngangon
Mending ge ka leuwi di leuwi rea nu mandi,
Saha nu mandi anu mandina pandeuri
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Gambar 58. Oray-Orayan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Setelah menyanyikan itu biasanya yang menjadi ekor “pandeuri”
paling belakang yang ditangkap oleh dua orang yang membentuk terowongan
dan lama kelamaan ular itu menjadi pendek. Dan setelah semuanya berahir
biasanya diulang kembali dan bergiliran yang menjadi kepala, ekor dan
penjaga.
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27.

Patipung-Tipung Balung (endog-endogan)

Gambar 59. Patepung-Tepung Balung
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan yang membutuhkan beberapa orang anak, masing-masing
tangan dikepalkan dan di tumpukan ditengah, dengan posisi berurutan dan
saling bersilangan tangan kanan dengan tangan kanan temannya. Setelah
bertumpuk mereka menyanyikan:
Patipung tipung balung
Pamenyan-menyan sapi
Pacelu cepa hiji
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Gambar 60. Patupung-Tepung Balung
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Kemudian tangan seorang anak yang paling bawah kepalannya dibuka
jadi “namprak” atau terbuka. Kemudian nyanyian tersebut diulang sampai
semua terbuka. Setelah semua terbuka dan saling menempel maka
diteruskan dengan dengan menggoyang-goyangkan tangan bersamaan
sambil menyanyikan :
Kahilir-kagirang mawa rerenteng
Korosak gubrag
Tangannya dibanting ke bawah, dan saling melepaskan tangannya
dari

tumpukan.

Permainan

ini

banyak

dimainkan

kelompok

anak

perempuan. Bermain di “buruan” halaman menjelang sore hari.
Di sebagian daerah di bandung ada yang menyebut dengan nama
permainan endogendogan, cara bermainnya sama tapi lagu yang di
nyanyikannya berbeda :
Endog – Endogan Peupeus Hiji Preeee
Endog – Endogan Peupeus Hiji Preeee
Galeong- Galeong
Bapak Satan Bolotottt .
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28. Ngadu Muncang

Gambar 61. Ilustrasi Ngadu Muncang
(Karya: Supriatna, 2021)

Ngadu adalah beradu muncang atau kemiri yaitu sejenis permainan
yang mengadu kekuatan antar kemiri. Diawali dengan “mulung muncang”
memungut kemiri yang jatuh di bawah pohonnya. Pemilihan kemiri yang
pada saat itu menentukan kemiri yang sangat kuat. Yaitu kemiri yang sudah
tua, kuat dan keras.
Pada saat mulung muncang tersebut akan saling berebutan untuk
mendapatkan yang diinginkan. Setelah sampai di rumah kemiri tersebut di
bersihkan, dan di adukan dengan temannya, caranya yaitu kemiri di tumpuk
satu di bawah dan satu di atas, dengan pembatas bilah kayu atau bilah
bambu dari atasnya kemudian di timpukan benda keras jenis batu atau yang
lainnya, yang kalah buah kemirinya akan pecah dan yang menang kemirinya
kuat dan tak pecah. Kemiri tersebut kadang menjadi “kojo” kemiri yang
utama dan biasanya yang paling kuat dan di mainkannya

terakhir.

Permainan ini menguji kepekaan anak terhadap karakter buah kemiri.
Bagaimana memilih sebuah kemiri yang kuat, tua dan keras.
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Permainan ini tak hanya di gemari oleh anak kecil Tetapi terkadang
orang dewasa pun memainkannya, kita bias temui di daerah cicahem dan
sekitarnya.

29. Ngadu Kaleci

Gambar 62. Ngadu Kaleci
(Karya: Supriatna, 2021)

Adalah bentuk permainan yang umumnya dilakukan oleh anak
laki-laki. Berupa ketangkasan main kaleci (kelereng), dengan bentuk
penanda arena (kalang) tertentu, yak ni tergantung jumlah peserta,
antara lain jika peserta berjumlah dua orang maka bentuk kalang akan
seperti busur, jika bertiga maka akan berbentuk kombinasi busur dan
segitiga, dan jika peserta lebih dari tiga, umumnya maksimum 7
sampai 9 orang, maka kalangnya akan berbentuk kombinasi busur,
segitiga dan persegi. Ditandai dengan penempatan kelereng pada
kalang, yakni perpeserta satu kelereng di luar klereng sebagai alat
menembak kelereng lain.
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30. Sondah

Gambar 63. Sondah
(Karya: Supriatna, 2021)

Hampir disetiap daerah di tanah air memiliki jenis permainan ini.
Kotak yang dibuatpun bermacam-macam bentuknya. Ada yang dinamai
sondah palang, kincir, rumah, lingkaran dan lainnya. Meski bentuk dari
permainan sondah berbenda-beda, namun aturan yang disepakati nyaris
sama. Hanya istilah bahasa yang membedakan.
Umumnya permainan ini

dimainkan oleh anak-anak perempuan.

Namun tidak sedikit anak laki-laki yang juga menggemari permaianan
sondah ini. Cara bermainan, setelah membentuk dua kelompok diermainan
ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambar berbentuk
kotak-kotak berpalang dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong
pecahan genteng atau batu pipih, yang kemudian dilemparkan ke dalam
kotak permainan. Pemain melompat-Iompat dari kotak ke kotak berikutnya.
Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan
kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Pemain pertama
disebut mi-hiji, kedua mi-dua, ketiga mi-tilu, dan seterusnya.
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31. Sapintrong

Gambar 64. Sapintrong
(Karya: Supriatna, 2021)

Dikalangan anak-anak perempuan permainan sapintrong merupakan
permainan yang sangat digemari. Selain dibutuhkan stratedi maupun
kekuatan fisik, para pemainpun dituntut untuk berlaku jujur dan sportif.
Permainan diwali dengan menentukan dua orang yang harus menjaga
kedua ujung tali atau karet. Setelah ditentukan petugas yang memegang
karet dan urutan pemain, permaianpun dilakukan dengan diawali lompatan
biasa. Setelah semua pemain mendapat digiliran, sistim atau aturan
melompat, mulai dari awal memasuki putaran karet hingga cara melompat
harus sesuai yang disepakati bersama.
Selain dilakukan seorang diri, lompatan juga dilakukan oleh 2 sampai
3 orang. Biasanya, kesepakatan yang dilakukan antar pemain adalah jumlah
lompatan dalam putaran karet yang harus dilakukan setiap pemain. Selain
itu kesepakatan yang dilakukan adalah kecepatan karet yang diputar oleh
dua orang pemain. Tidak ada istilah kalah dan menang dalam permainan ini
bila dilakukan secara perorangan. Mereka yang tidak mampu melakukan
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kesepakatan aturan, dialah yang mendapat tugas memegang ujung karet dan
mendapat perintah sesuai kesepakatan para pemain. Permainan ini biasanya
dilakukan oleh tidak lebih dari 10 orang.

32. Lompat Karet (luncat Tinggi)
Disejumlah daerah permainan lompat karet yang dilakukan anak
peremppuan paling mudah ditemui. Baik istilah maupun aturan bermain
hamper semuanya sama.
Permainan diawali dengan terlebihdahulu menentukan siapa yang
mempunyai tugas awal untuk menjaga. Setelah pemegang karet

sudah

ditentukan baru giliran siapa yang berhak untuk melakukan lompatan
pertaman dan seterusnya.

Gambar 65. Luncat Tinggi
(Karya: Supriatna, 2021)

Permainan yang biasanya dilakukan oleh 5 orang atau lebih ini
menunjukan fisik serta ketrampilan dari para pemainnya. Selain itu, pemain
juga dituntut untuk dapat mengukur kemampuan bilamana harus melewati
rintangan atau bentangan karet dengan postur tubuhnya.
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Selain dituntut kelenturan tubuh dan keberanian dalam mengambil
keputusan, para pemain juga dituntut untuk memiliki kemampuan
menggunakan berbagai cara. Semisal cara melipat kaki saat melompat,
menggunakan tangan saat menggapai, mengatur lari dan lompatan agar
tidak sampai terjatuh.
Pemain yang tidak mampu melewati rintangan atau gagal dan
tersangkut karet, maka dialah yang harus menggantikan petugas untuk
memegang karet.
Awal permaianan bentangan (rintangan) karet di letakan di tanah.
Setelah itu naik seukuran mata kaki, seterusnya sebetis, selutut, sepinggang,
sedada, semulut atau kuping, sekepala, sejengkal dari kepala dan diakhiri
dengan tanggan menggapai (merdeka).

33. Simse

Gambar 66. Simse
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Mendengar peristilahannya “Simse” seakan berbau bahasa Cina.
Namun setelah ditelusuri peristilahan tersebut tidak ada kaitannya dengan
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permainan dari negeri Cina. Demikian pula halnya dengan didaerah lain,
peristilahan permainan melilit karet di kaki ini hamper sama.
Cara memainkan, setelah terlebihdahulu ditentukan pemegang ujung
karet dan urutan pemain, permainan diawali dengan pemain pertama untuk
melakukan gerakan melepaskan satu lilitan karet dikakinya yang melipat
untuk kemudian kembali memasangkan dengan cara melompat. Gerakan
tersebut dilakukan berulang-ulang, biasanya disepakati antara 5 hingga 10
kali pengulangan. Setelah melakukan semua pemain melakukan hal yang
sama, tingkat kesulitan ditambah dengan jumlah lilitan karet di kaki tidak
lagi satu lilitan tapi bisa dua, tiga hingga empat lilitan. Pada tingkatan
tertentu, permainan ini juga disertai dengan gerakan tubuh berputar untuk
melepaskan lilitan karet di kaki atau permainan dilakukan secara
berpasangan yang bermain sekaligus. Demikian dilakukan berulang-ulang
dan silih berganti.

34. Tetemute

Gambar 67. Tetemute
(Karya: Supriatna, 2021)
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Adalah permainan rumahan yaitu permainan yang terdiri dari
beberapa orang dan salah satunya menjadi “ucing” atau kucing adalah yang
bertugas mencari. Peralatannya adalah hanya sebuah biji-bijian. Mula-mula
yang menjadi kucing dalam posisi jongkok/sujud dan pada punggungnya,
tangan para pemain ditengadahkan. Seseorang memutarkan biji tersebut ke
tiap pemain dengan di ikuti lagu yang pada tiap potongan katanya,

biji

tersebut di kenakan ke telapak tiap pemain :
Te-te mu-te di pang-gil nyo-nyo dem-pe
Ta-wu-ra ta-we-re taliung ta- li do-gem do-gem do-gem do-gem

Gambar 68. Tetemuti
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Pada akhir lagu biji itu disimpan di salah satu pemain, kemudian
semua orang menelungkupkan kedua tangannya (seperti menyembah) dan
bernyanyi do-gem do-gem do-gem kucing pun bangun dan menebak disiapa
biji itu di letakan, dan kalau benar maka yang tertebak tadi akan bergantian
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menjadi

‘kucing’,

tetapi

kalau

salah

maka

semua

akan

bernyanyi

mengucapkan kata “sakali deui” sekali lagi yang artinya ‘kucing’ itu kembali
berjongkok lagi dan jadi kucing kembali. Permainan itu terus berlangsung
dengan berbagai trik yang dilakukan para pemain yaitu dengan menekan
salah satu telapak pemain, agar si kucing menebak orang tersebut padahal
biji itu ada di tangan yang lain.

35. Ucing Hong-hongan

Gambar 69. Ucing Hong-Hongan
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Hong-hongan adalah permainan yang merupakan permainan yang
membutuhkan beberapa orang yang sifatnya mencari dan yang lain
bersembunyi dimulai dengan menyiapkan alatnya yaitu berupa batok kelapa
yang sudah di belah, bilah bambu untuk memukul batok kelapa tersebut.
Permainan yang menngunakan alat di pedesaan wilayah Priangan hampir
semua ada. Pada permainanya pertama harus ditentukan dahulu siapa yang
menjadi “ucing” atau yang kebagian mencari temannya dan menjaga batok
kelapa tersebut. Berbagai macam cara untuk menentukan siapa yang
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menjadi “ucing” salah satunya yaitu dengan menggunakan bait yang
dilagukan yang tiap potongan katanya ditunjuk kepada salah seorang dan
yang terakhir ditunjuk pas lagu berakhir dialah yang menjadi “ucing” yang
bertugas menjadi pencari dan sekaligus menjaga batok. Salah satu lagunya
yaitu:
Jong-jang ma-yang tam-pe-le tam-pa ge-dang
Bo-ngan ha-yang di-be-re bun-tut be- lang
Atau Ban-ben-ban-ta a- ya u-cing na- ka-re-ta
ba-kal u-cing bu-dak e-ta

Gambar 70. Ilustrasi Hong-Hongan
(Karya: Supriatna, 2021)

Setelah salah seorang menjadi penjaga maka yang lainnya berlarian
mencari tempat bersembunyi tetapi tidak terlalu jauh karena kalau sang
“kucing” ini lengah maka pemain tersebut berhak menendang batok tersebut.
Si kucing pun kalau dia melihat seorang yang bersembunyi cepat memanggil
nama orang yang sembunyi tersebut dan meneriakan kata “Hong” sambil
memukulkan pemukul ke batok kelapa tersebut. Maka si pemain yang
dipanggil tersebut dia kalah dan pasti menjadi “ucing“ selanjutnya. Tapi
kalau penjaga tersebut lengah dan seseorang berhasil menendang batok
tersebut, maka yang tadi sudah ketahuan punya hak untuk sembunyi lagi.
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Begitulah sampai semuanya ditemukan oleh “ucing” dan setelah semua
selesai maka yang paling dahulu terlihat dia yang menjadi “ucing”
selanjutnya. Kalau seorang “ucing” yang tidak terlalu jauh dari “batoknya”
karena takut di tendang maka teman-temannya menyebut nya sebagai
“kurung batok” jadi kurang dalam menjelajahi dalam mencari tempat
persembunyian temannya.

36. Ucing Peungpeun

Gambar 71. Ucing Peungpeun
(Sumber : dok. Komunitas Hong)

Ucing Peungpeun (ucing=kucing, peunpeun=tutup mata) adalah yang
membutuhkan

insting

serta

kepekaan

terhadap

teman.

Anak

yang

dinyatakan sebagai kucing tidak hanya harus hapal suara temannya yang
tertangkap, tetapi juga harus mengenal bentuk wajah maupun tubuh saat
meraba dan mencoba mengenali.
Permainan diawali dengan hompipah, suten atau suit untuk
menentukan siapa yang menjadi kucingnya. Setelah ditentukan, maka orang
yang menjadi kucing hatus ditutup matanya. Setelah itu anak yang lain
membentuk lingkaran sambil berputar menyanyi kawih
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Cing cang keling
Manuk cingkleung cindeten
Plos ka kolong
Bapa satar buleneng
Leho sapi pi,
Pindang gobang bang,
Bangkong hejo jo,
Joli jopak jo joli ong
Ole-ole ogong
Melak cabe ka tarogong
Di hakanku embe ompong
Di teang tinggal sapotong
Jaleu leu ja patulaktuja eman gog
Seureuh leuweeung bay
Jambe kolot bug
Ucing katinggang song-song ngek

Gambar 72. Ilustrasi Ucing Peungpeun
(Karya: Supriatna, 2021)
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Bersamaan dengan berhentinya kawih anak yang kucing berusaha
mencari temannya yang dianggapnya sangat dikenal suaranya. Bila masih
salah menebak maka anak yang bersangkutan akan terus mencari sampai
temannya benar-benar tertebak nama atau identitasnya. Teman yang dapat
diketahui nama atau identitasnya maka mengganti rekannya menjadi
kucing.

37. Ucing 25 (Hong25)

Gambar 73. Ucing 25
(Sumber : dok.Komunitas Hong)

Permaian kucing-kucingan seperti ini disejumlah daerah juga disebut
ucing peunpeun atau ucing 25. Karena anak yang dinyatakan sebagai kucing
setelah diundi melalui suit, suten atau hompimpa, anak tersebut di tutup
matanya, atau bila tidak ditutup maka anak tersebut harus menghitung
sampai 25 dan teman-temannya yang lain berusaha untuk bersembunyi.
Bila dalam upaya pencarian ada anak lain yang berhasil menyerang
sarangnya, maka anak tersebut kembali mengulangi hitungannya dan kali
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ini hitungan ditentukan oleh rekannya. Caranya,

anak yang kucing

terlebihdahulu menutup mata dan salah seorang anak yang berhasil
menyerang sarangnya mendapat tugas untuk memberikan tebakan dengan
menyentuh temannya yang kucing dengan salah satu bagian anggota tubuh.
Bila tidak dapat ditebak, maka anak tersebut harus menghitung sesuai
keinginan anak yang mendapat tugas membuat tebakan. Sedangkan bila
tertebak anak yang kucing kembali menghitung hingga 25 sambil menutup
matanya dan setelah selesai kembali mencari rekan-rekannya yang
bersembunyi. Permainan baru dapat diakhiri bila si anak yang kucing
mampu menemukan semua rekan-rekannya yang bersembunyi.

Gambar 74. Ilustrasi Ucing 25
(Karya: Supriatna, 2021)

Disejumlah daerah Hong 25 lebihdikenal dengan istilah petak umpet.
Tata cara dan aturan main tidak jauh beda dengan Hong 25. Dimulai dengan
Hompimpa untuk menentukan siapa yang menjadi "kucing" (berperan
sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi). Si kucing ini nantinya
akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 25, biasanya
dia menghadap tembok, pohon atau apasaja supaya dia tidak melihat temantemannya bergerak untuk bersembunyi.
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Setelah hitungan sepuluh, mulailah ia beraksi mencari temantemannya tersebut. Jika ia menemukan temannya, ia akan menyebut nama
temannya yang dia temukan tersebut. Yang seru adalah, ketika ia mencari ia
biasanya harus meninggalkan tempatnya (base?). Tempat tersebut jika
disentuh oleh teman lainnya yang bersembunyi maka batallah semua temanteman yang ditemukan, artinya ia harus mengulang lagi, di mana-temanteman yang sudah ketemu dibebaskan dan akan bersembunyi lagi. Lalu si
kucing akan menghitung dan mencari lagi.
Permainan selesai setelah semua teman ditemukan. Dan yang pertama
ditemukanlah yang menjadi kucing berikutnya. Ada satu istilah lagi dalam
permainan ini, yaitu 'kebakaran' yang dimaksud di sini adalah bila teman
kucing yang bersembunyi ketahuan oleh si kucing disebabkan diberitahu
oleh teman kucing yang telah ditemukan lebih dulu dari persembunyiannya.

38. Lompat Jawa

Gambar 75. Lompat Jawa
(Karya: Supriatna, 2021)
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Sebenarnya permainan Lompat Jawa ini tidak jauh bedanya dengan
permainan lompat tinggi. Hal yang membedakan adalah posisi karet yang
dibentuk menjadi bidang segi panjang, segi empat ataupun segi tiga. Bahkan
terkadang disejumlah daerah posisi karet yang harus dilewati dengan cara
meloncat berbentuk silang.
Tingkat kesulitan dari permainan ini adalah konsentrasi untuk
mengingat

langkah dan jalan saat melewati rintangan karet. Karena

bilamana antara melewati saat pergi dan pulang berbeda maka pemain
tersebut has mengganti petugas untuk menjada atau memegang karet.
Permainan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak perempuan
tersebut, justru di daerah tertentu juga diikuti oleh anak-anak laki-laki.
Karena selain menurut mereka permainan yang membutuhkan strategi,
taktik maupun konsentrasi tersebut sangat menantang dan mereka yang
mampu melakukannya dianggap sebagai anak pintar. Permaian biasanya
dilakukan oleh tiga orang anak atau lebih. Dua anak bertugas sebagai
pemegang dan pengatur bentuk karet, dan seorang anak sebagai pemain.
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BAB III
UPAYA PELESTARIAN
3.1

Urgensi
Budaya Kaulinan Barudak di Kota Bandung adalah warisan tak

benda, yang telah memberikan konstribusi dalam pembentukan watak
masyarakatnya. Maka sangat disayangkan bila jejak-jejak bentuk dan
nilai Kaulinan Barudak, semakin hari semakin tenggelam oleh
derasnya arus informasi budaya global yang terjadi di masyarakat saat
ini.

Berkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi,

memanfaatkan,

dan

mengembangkan

salah

satu

kebudayaan

masyarakat Sunda, seberat apapun tantangan dalam penyelamatan
warisan budaya Kaulinan Barudak, tetap harus dilakukan baik dimulai
dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, maupun dengan
menggunakan strategi-strategi khusus, baik untuk mencapai target
hasil minimum, misalnya merekonstruksi serta merivitalisasi budaya
Kaulinan Barudak, yang sudah maupun sedang diambang kepunahan
sehingga kembali hidup di masyarakat, maupun target menghasilkan
kebaruan (novelty) yang dikembangkan dari transformasi budaya tak
benda, ke dalam bentuk produk-produk berdimensi, seperti karya
seni, desain produk, maupun model-model merchandise unggulan,
yang memiliki nilai baru pada fungsi, maupun ekonomis sehingga
menjadi investasi kebudayaan bagi masa depan.
Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, terutama pada Pasal 1
ayat 4 dan 5, yakni berbunyi:
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Ayat 4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan
yang

dilakukan

dengan

cara

inventarisasi,

pengamanan,

pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sedangkan pada ayat 5.
Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan
serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
Berkait

dengan

undang-undang

tersebut

di

atas,

upaya

pelestarian budaya Kaulinan Barudak, bukan hanya kewajiban
pemerintah

semata,

tetapi

juga

pemerintah

dapat

melibatkan

komponen masyarakat. Pada pasal 1 ayat 4 ayat dan 5 tersebut di
atas menjadi dukungan nyata dari pemerintah, baik sebagai sokongan
moral, maupun sebagai kekuatan hukum bagi para pencinta budaya
tradisi, baik perorangan maupun sebuah komunitas yang secara
independen melakukan upaya pelestarian, dalam bentuk-bentuk
aplikasi produk,

kegiatan sosial, pelatihan dan sebagainya, baik

bersifat provit maupun non provit.
Berdasarkan rujukan tersebut di atas, maka dalam kaitan
pelestrian budaya Kaulinan Barudak di kota Bandung, dapat
dikembangkan
peradaban dan

ke

dalam

kreativitas

apapun

sesuai

kemajuan

selera jaman, namun tentunya hal itu dibenarkan

selama tidak menyimpang dari esensi makna kearifan budaya. Hal ini
dimaksudkan agar budaya Kaulinan Barudak sebagai khas budaya
masyarakat Sunda, tetap hidup, disukai dan menjadi ikon yang
dibanggakan oleh masyarakatnya. Hal ini yang kemudian harus
dirumuskan oleh tim peneliti.
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3.2

Tatangan di Masa Pandemi
Pada awal tahun 2020 terjadi bencana global yakni pandemi

Covid-19. Virus mematikan ini menyebar hampir ke seluruh daratan
dunia, tidak terkecuali ke Indonesia. Guna pencegahan virus lebih
meluas, maka beberapa negara terpaksa melakukan penutupan
wilayah secara total (lock down) dari pendatang, serta melarang
warganya melakukan aktivitas di luar rumah, semua tinggal di rumah
(stay at home) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Kota Bandung yang juga dinyatakan sebagai wilayah terkena
sebaran Covid-19, maka pemerintah daerahnya juga memberlakukan
kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dalam hal
ini semua aktivitas warganya dibatasi secara kuantitas kerumunan,
larangan beberapa tempat maupun waktu, selebihnya berkegiatan
hanya di rumah termasuk urusan perkantoran dilakukan secara WFH
(Work From Home) dan anak-anak sekolah sekolah dilakukan melalui
jaringan internet. Dibatasainya interaksi sosial sangat berdampak
pada budaya Kaulinan Barudak, mengingat karakter permainan ini
selalu melibatkan interkasi satu sama lain secara langsung, dan para
pelakunya adalah anak-anak, sementara anak-anak adalah kelompok
yang rentan terkena sebaran virus. Keadaan ini memaksa sebagian
besar anak-anak beralih pada permainan aplikasi komputer, maupun
gaget yang bisa dilakukan di rumah secara individu. Berakhirnya masa
pandemi Covid-19 secara total, belum bisa diprediksi.

Kalaupun

berakhir akan terjadi kebiasaan baru dalam beraktivitas sosial,
sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada tatacara maupun
pola baru bagi anak-anak dalam

aktivitas melakukan permainan

Kaulinan Barudak, baik dalam pengaturan jumlah peserta maupun
pola interaksinya.
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3.3

Pendokumentasian
Pendomentasian berarti melakukan proses sistematis dalam

pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan
dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan
dan bukti akurat, berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.
Berkait dengan itu dalam menempuh proses pelestarian dan
konservasi, maka langkah pendokumentasian adalah salah satu cara
untuk mengevaluasi jenis Kaulinan Barudak, antara lain dalam
pendataan bagaimana dan apa definisi setiap jenis Kaulinan Barudak,
seperti apa keadaannya saat ini, jenis kaulinan apa saja yang telah
hilang, apa saja yang sangat langka terlihat, dan jenis kaulinan apa
saja yang masih bertahan. Bila ada jenis Kaulinan Barudak yang masih
beredar di masyarakat sejauh mana keorisinalitasannya dan sejauh
mana perubahan terjadi.
Langkah pendokumentasian merupakan salah satu cara untuk
meng konservasi budaya Kaulinan Barudak, melalui pengumpulan
data sebanyak-banyaknya, dalam hal ini semua informasi baik tertulis
berupa buku dan naskah (konprehensif), terucap, tergambar maupun
dalam bentuk foto dan video dikumpulkan sebagai sumber data induk,
yang kemudian diurai lagi menjadi data

utama, pendukung dan

pendukung tambahan sesuai dengan tujuan dari analisis konservasi
terhadap budaya Kaulinan Barudak di kota Bandung tersebut.
Sistem pendataan tentunya harus dirancang sedemikian rupa,
sehingga ketika tim peneliti mendata temuan-temuan di lapangan,
tidak ada data yang tumbang tindih atau data

yang tidak

terkategorisasi, baik secara urutan waktu maupun ruang,
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dengan

demikian dalam pendokumentasian diperlukan format rancangan
yang sebaik dan seefektif, dan sekomunikatif mungkin, sehingga
pendokumentasian data hasil observasi dapat tersusun dengan baik,
dan memudahkan tim penganalisis data untuk mengolahnya.

3.4

Analisis Data
Kegiatan menganalisis data adalah suatu proses mengurai,

mengolah dan menafsir data menjadi informasi baru, sehingga
karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan disimpulkan,
serta dapat memberikan solusi masalah. Dalam kaitan dengan data
budaya Kaulinan Barudak yang berhasil dihimpun oleh tim pengumpul
data, maka analisis dapat dilakukan secara objektif berdasarkan faktafakta di lapangan, yang terhimpun dalam file dokumentasi, untuk
kemudian kembali diidentifikasi, diseleksi dikategorisasi,

reduksi,

serta dipetakan, dipola, dan disistesis.
Metode analisis data akan tergantung dari tujuan dari penelitian
yang dilakukan, maka dalam kaitan

dengan pelestarian budaya

Kaulinan Barudak perlu dirumuskan, apa yang menjadi tujuan dalam
pendataan sebelumnya itu, apakah sekedar ingin mengetahui sebaran
permainan per kecamatan di wilayah kota Bandung, apakah hanya
ingin mengetahui jumlah permainan yang masih hidup, atau lebih dari
itu misalnya; ingin mengetahui penyebab menurun atau bertahannya
minat sebuah permainan Kaulinan Barudak di kalangan anak-anak
saat ini, atau untuk kepentingan pengembangan budaya Kaulinan
Barudak dalam bentuk inovasi baru. Maka semakin komplek tujuan
dari analisis tersebut, maka diperlukan pendekatan teori yang sesuai.
Termasuk metode yang dipakai analisis apakah bersifat kuantitatif,

110

yang menekankan korelasional satu variabel dengan variable yang lain,
serta digambarkan dalam analisis statistik inferensial. Metode lain
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan kualitas
tafsir

dari tim analisis berdasarkan pertimbangan rasional, alasan

logis, serta didukung dengan data-data kongkrit.
Analisis data pada akhirnya harus menghasilkan sebuah
kesimpulan, sebagai solusi alternatif dari apa yang sesungguhnya yang
menjadi persoalan pokok. Hasil analisis pun seyoyannya diuji melalui
desiminasi, Forum Grup Discussion, atau seminar yang mendatangkan
para pakar sebagai penanggap, atau sebagai nara sumber yang
memperkuat temuan,

sehingga apa yang menjadi kesimpulan dari

hasil analisis data mendapat dapat masukan, serta lebih teruji. Oleh
sebab itu di dalam kegiatan tersebut, tim analisis harus mampu
menjawab pertanyaan diajukan oleh para penanggap yang pakar di
bidangnya, praktisi budaya, maupun audien secara umum, serta
menjelaskan secara rinci dan jelas, mengenai langkah-langkah yang
telah ditempuh sehingga dapat diambil kesimpulan, dan menjadi
temuan baru sebagai rumusan problem solving.
Merujuk hasil analisis data yang berkait pemecahan masalah
dalam kontek pelestarian budaya Kaulinan Barudak, dapat diambil
beberapa contoh, yang agaknya mungkin sebagian sudah dijalankan
dengan kebijakan pemerintah, maupun oleh masyarakat secara
independen, misalnya; Perlu adanya mengenalkan budaya Kaulinan
Barudak pada anak usia dini dan sekolah dasar, maka dibutuhkan
kurikulum khusus bagi wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
taman kanak-kanak

(TK) dan di sekolah sekolah dasar (SD).

Begitupun persoalan wahana bermain, yakni guna memberi ruang bagi
anak-anak dalam memainkan Kaulinan Barudak, maka setiap wilayah
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Rukun Warga wajib menyediakan lahan bermain bagi anak-anak di
derahnya. Contoh lain, misalnya; misalnya guna meningkatkan wisata
budaya, diperlukan adanya pendataan dan pemetaan kanton-kantong
seni budaya, yang salah satu unggulannya mempertunjukan budaya
Kaulinan Barudak, maka pemerintah tidak hanya berhenti sampai
disitu, tetapi juga memberi dukungan baik berupa program promosi,
dukungan sarana prasarana maupun pembinaannya. Begitu pun guna
penyebaran infomasi lebih luas mengenai jenis dan bentuk-bentuk
Kaulinan Barudak, baik berupa artepak aksesoris, dokumen gambar,
foto, film, naskah (manuskrif), buku bacaan umum, berita media,
tulisan-tulisan ilmiah dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, maka
perlunya adanya lembaga-lembaga formal baik bagian dari unit kerja
pemerintahan, perguruan tinggi negeri dan swasta, maupun wadahwadah yang dibangun atas inisiatif masyarakat, yang mengemban visi
pelestarian kebudayaan tradisi, khusunya konten-konten budaya
Kaulinan Barudak yang disimpan dalam digitalisasi elektronik, dan
mudah bisa diakses di manapun, kapanpun dan oleh siapapun,
dengan ketentuan tertentu.

3.5

Makna
Merujuk pada pemaparan di atas budaya Kaulinan Barudak

dapat ditarik beberapa makna pendidikan dan pembekalan karakter
yang bersifat universal. Sehingga kelak turut membangun manusia
yang pendamai, pejuang, bersolidaritas, memiliki sifat empati dan
simpati. Adapun hikmah makna universal yang dapat diambil sebagai
berikut;
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•

Kesatuan (unity) dalam setiap pemainan dituntut adanya
kesatuan untuk mencapai satu tujuan, baik teman sekelompok,
maupun teman sebagai lawan tetap menjaga harmonisasi
komunikasi permainan agar permainan berakhir dengan baik.

•

Kebersamaan dalam setiap pemainan dilakukan bersama sama
tanpa membedakan golongan, ras, suku dan agama. Semua
guyub untuk kelancaran permainan sampai akhir.

•

Keragaman (diversity) dalam setiap pemainan kerap muncul
gagasan yang beragam gagasan, baik bentuk, aturan, maupun
adanya unsur unsur budaya yang diadopsi dan harus dihormati.

•

Semangat kejuangan (struggle), yakni dalam pemainan kaulinan
barudak ada keinginan yang harus diraih dengan sungguhsungguh, dan berjuang secara keras dan kompetitif.

•

Fair Play

dalam setiap pemainan kaulinan barudak,

ada

penanaman kejujuran, spotivitas (fair play), baik dengan teman
sekelompok maupun dengan teman lain sebagai lawan, yakni
tetap menjaga harmoni permainan berakhir dengan baik sampai
akhir,

maka

menghindari

ketidak

jujuran

dan

lebih

mengedepankan kebijakan dan keadilan.

3.6

Pengembangan
Langkah berikutnya dalam upaya pelestarian budaya Kaulinan

Barudak adalah, kegiatan pengembangan. Adapun yang dimaksud
pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih
berdaya guna, lebih disukai dan lebih memiliki nilai manfaat. Maka
dalam kontek pelestarian budaya Kaulinan Barudak adalah rencana
pengembangan ke arah inovasi baru maupun modifikasi yang sudah
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ada,

sehingga bentuk-bentuk Kaulinan Barudak disajikan dengan

gaya baru dan dengan kemasan yang lebih menarik, sesuai dengan
selera jaman, sehinngga diharapkan budaya Kaulinan Barudak
menjadi semakin kokoh berdiri di kampungnya sendiri, dan semakin
dibanggakan oleh masyarakatnya.
Langkah pengembangan dilakukan merujuk

pada hasil

analisis yang dilakukan sebelumnya. Apa yang menjadi kesimpulan
dan keputusan dari hasil analisis, kemudian diimplementasikan
dalam rencana pengembangan dengan strategi langkah-langkah
kerjanya. Implementasi pengembangan budaya Kaulinan Barudak
dapat dilakukan pada seluruh jenis Kaulinan Barudak, sebagian yang
dianggap urgen, maupun hanya satu yang dijadikan sebagai unggulan.
Hal ini akan kembali tergantung pada tujuan dan hasil-hasil analisis
yang direkomendasikan.
Langkah inovasi dan modifikasi sebagai upaya implementasi
pengembangan jenis Kaulinan Barudak, tentunya berangkat dari
bentuk asli dari jenis-jemis permainannya, baik dari sisi bentuk
maupun pranatanya. Bentuk asli tersebut akan menjadi patokan
utama agar pengembangannya tidak melenceng jauh dari inti karakter
permaianannya. Namun kemudian untuk menginovasi maupun
memodifikasinya menjadi wajah baru, mengacu pada beberapa
rumusan pertanyaan sebagai bahan analisis, antara lain; apa yang
akan ditambahkan, perubahan seperti apa agar tidak merusak esensi
permainan, seperti apa inovasi kemasan agar menjadi daya tarik minat
pelaku permainan,

seperti apa transformasi

budaya Kaulinan

Barudak (budaya nostalgia) ke dalam budaya baru (milenial), sejauh
mana mempertahankan wujud atau merubah wujud sama sekali, dan
bagaimana transformasi ke dalam bentuk lain, antara lain; seni visual,

114

pertunjukan, pendukung periklanan, merchandise (seni kriya), t shirt,
seni rupa, fotography, desain produk, fashion, maupun game
elektronik.
Keberhasilan atau tidaknya tindakan inovasi maupun modifikasi
yang dilakukan, akan turut memengaruhi tingkat respon peminatnya.
Pertanyaan yang sama apakah juga akan menambah nilai tambah dari
sisi lain, misalnya; akankah meningkatkan daya kreativitas edukasi
budaya,

akankah

memberi

inspirasi

peluang

bisnis,

akankah

meningkatkan daya tarik wisata budaya. Kaulinan Barudak sebagai
hiburan

komunal,

dapatkah

dimanfaatkan

menjadi

daya

penyembuhan penyakit psikologis, sebagai salah satu solusi baru bagi
persoalan-persoalan sosial. Berkait dengan hal tersebut dalam langkah
pengembangan budaya Kaulinan Barudak, hendaknya terdahulu
dilakukan pula analisis efek samping dan apa dampak-dampaknya.
Begitupun hasil pengembangan sebaiknya di uji coba pada sampel
yang kecil, sehingga hasil pengembangan inovasi maupun modifikasi
Kaulinan Barudak dalam wujud dan kemasan baru, dapat dievaluasi
kekurangan

kelebihannya,

serta

memperbaiki

kekuragannya,

sehingga keberadaan budaya Kaulinan Barudak dalam bentuk inovasi
maupun modikasi baru, berkenan bagi masyarakat Sunda khususnya
masyarakat kota Bandung.
Pengembangan Kaulinan Barudak, tidak hanya dilihat pada
sudut kehidupan masa normal, namun juga bisa ditinjau saat masa
pandemi

Covid-19.

Berdasarkan pengalaman hal tersebut telah

menjadi catatan penting, mengingat masa pandemi yang telah
membatasi minat anak-anak pada budaya kaulinan baruda, maka
berangkat dari catatan berkehidupan masa tidak normal karena
wabah Covid-19, kelangsungan budaya Kaulinan Barudak menjadi hal
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yang

harus

dipikirkan

agar

tetap

lestari,

yakni

dengan

mengembangkan bentuk maupun tata caranya yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih tengah
berlangsung.

Pemikiran

tersebut

tidak

saja

berkait

dengan

penyelamatan aset budaya, namun juga pentingnya keberlangsungan
dalam mengedukasi budaya tradisi secara alami pada
Kerperluan

adanya

keberlangsungan

anak-anak.

mempertahankan

Kaulinan Barudak dalam versi pandemi,

budaya

mengingat bencana virus

tersebut tidak bisa ditentukan kapan akan berakhir secara total, dan
bahkan hal hal yang tidak diharapkan mungkin sewaktu waktu bisa
saja terjadi bencana pandemi-pandemi lain.

Paling tidak melalui

pemikiran pengembangan ini sudah disiapkan ke depan, tatanan
Kaulinan Barudak dalam dua versi, yakni; versi normal dan versi
pandemi.

3.7

Produk Alternatif pengembangan
Merujuk

pada

uraian-uraian

sebelumnya,

maka

guna

melestarikan dan mendokumentasikan budaya Kaulinan Barudak,
diperlukan pengelompokan alternatif pengembangan inovasi, baik bagi
situasi normal, pandemi maupun pasca pandemi ke dalam bentukbentuk seperti pada table sebagai berikut;
Tabel Peluang Pengembangan Kaulinan Barudak
No
1

Bentuk
Digitalisasi

Media

Keterangan

Web

Data-data

Aplikasi data

gambar,
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berupa
foto,

tulisan,

maupun

film

No

Bentuk

Media
Compact Disk

Keterangan
berkait Kaulinan Barudak, baik
data umum dari media masa,

ebook

maupun
naskah

hasil

risert,

seminar,

baik

proseding,

jurnal, skripsi, tesis, disertasi
yang didokumentasi ke dalam
bentuk digital maupun memori.
Dikelola di sebuah ruang arsip
dan perpustakaan.
2

Merchandise

Souvernir
Batik

Berupa

kerajinan

bertema

Kaulinan

tangan
Barudak,

yang bisa dijadikan oleh-oleh

Elemen estetik

khas Bandung. Baik sebagai
cindramata

resmi,

maupun

dikembangkan dan dipasarkan
oleh UMKM dan art shop di
hotel-hotel.
3

Karya Seni

Lukis

Melalui

program

khusus,

Patung

menghasilkan

Seni Cetak

ekspresi

Fotografi

koreografer, fotografer maupun

Pertunjukan

sutradara

Film

Barudak, yang dipamerkan dan

karya

seniman,
bertema

hasil

desainer,
Kaulinan

dipertunjukan dalam sebuah
event,

tersimpan

didokumentasi,
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sebagai
maupun

No

Bentuk

Media

Keterangan
sebagai koleksi (wajib) instansiinstansi, galeri, museum dan
kolektor perorangan.

4

Edukasi

Kurikulum

Edukasi Kaulinan Barudak bisa

Seminar

dilakukan dengan menerapkan

Simulasi

pada

Workshop

sekolah dasar,

Lomba

melalui

seminar,

pengenalan

bacaan praktik

berupa

simulasi,

Buku

kurikulum

di

sekolah

sebar wacana

anak

workshop dan lomba, dan juga

Buku Umum

penyebaran

pengetahuan

melalui buku bacaan.
5

Risert

Bentuk

Guna

Nilai

kearifan

menggali

kandungan

local

Kaulinan

maka

melibatkan

Barudak,

Makna

akademik

dapat

dilakukan

melalui risert (dibiayai khusus)
berkaitan dengan bentuk, nilai
dan makna.
6

Produk

Toy

“Kaulinan Budaya Kaulinan Barudak bisa

Budak”
Mug

diproduksi secara massal dalam

bergambar bentuk mainan anak dan edisi

Kaulinan

khusus sebagai model, atau

Barudak

juga dalam cetak mug, kaos dan

Kaos

paying dan sebagainya. Baik

Payung
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No

Bentuk

Media

Keterangan
sebagai

souvenir

maupun

cindramata.
7

Aplikasi

Web

game Guna

menjawab

tantangan

Kaulinan

jaman, maka budaya Kaulinan

Barudak

Barudak bisa jadikan sebagai
aplikasi game.

8

Ruang Publik

Taman

Tematik Budaya Kaulinan Barudak bisa

“Kaulinan

diperkenalkan melalui ruang-

Budak”

ruang public, yang bisa diakses
Bermain oleh

Arena

siapapun,
arena

antara

lain

bermain

bagi

Kaulinan

taman,

Barudak

anak-anak dan museum yang

Museum

mengkoleksi

Kaulinan

dokumentasi

Barudak

Barudak.

artefak

dan

Kaulinan

Tabel 03. Pengembangan Kaulinan Barudak
(Sumber: Supriatna, 2021)

3.8

Keberlanjutan
Pelestarian

budaya

Kaulinan

Barudak

di

Kota

Bandung

hendaknya ditindaklanjuti sampai pada tataran implementasi, yang
dibarengi dengan pengawasan, evaluasi serta tindakan bila ada yang
tidak berjalan sesuai rencana. Berkait dengan hal tersebut peran
pemerintah melibatkan segenap masyarakat, manjadi sisi sinergi yang
perlu dibangun. Implentasi pelestarian Kaulinan Barudak hendaknya
dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi skala perioritas, maupun
urgensi yang diajukan tim peneliti, berkait dengan hal tersebut
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diperlukan penelitian lanjutan, yakni di penelitian tahap 2 berkait
dengan situasi dan fakta-fakta di lapangan, serta di penelitian lanjutan
ke 3 berisi rekomendasi tindak lanjut pengembangan hasil analisis.
Dengan demikian rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil
telaah yang lebih terinci dan komprehensif, serta didukung oleh teori
dan data di lapangan.
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BAB IV
SIMPULAN
Berdasarkan

uraian-uraian

sebelumnya

dapat

diambil

kesimpulan, bahwa Budaya Kaulinan Barudak merupakan produk
budaya hasil adaptasi dan seleksi secara alamiah pada norma budaya
masyarakatnya.

Itu

sebabnya

beberapa

permainan

kaulinan

berkembang secara langgeng, karena secara tidak langsung telah
mendapat pengawasan masyarakat secara luas. Menyatunya Kaulinan
Barudak dengan masyarakat, telah bersumbangsih pada pendidikan
non kognisi dari generasi ke generasi.

Namun demikian puncak

kejayaan Kaulinan Barudak di Kota Bandung telah berlalu, dan kini
tengah menukik dalam proses anti-klimak, hanya beberapa Kaulinan
Barudak saja yang bisa ditemui di lingkungan masyarakat.
Upaya konservasi menjadi tantangan masyarakat dan pemerintah,
untuk membangkitkan kembali budaya Kaulinan Barudak, di tengah
gempuran budaya global, agar kembali diakui oleh pewaris pewaris
generasi berikutnya, dan berdiri kokoh di tanah kelahirannya sendiri.
Upaya-upaya

tersebut

harus

dilaksanakan

secara

terprogram,

terencana, terukur, serta dibarengi dengan langkah strategi, metoda
target serta sasaran nyata ke depan. Salah satu cara untuk
mengevaluasi

jenis

kulinan

barudak

adalah

melalui

pendokumentasian, dalam kondisi saat ini apa saja yang telah hilang,
langka, dan yang masih bertahan. Dokumen yang berhasil dihimpun,
dianalisis secara objektif berdasarkan fakta-fakta, untuk dipetakan
dan disistesis. Sebagai tindak lanjut pelestarian budaya Kaulinan
Barudak perlu dilakukan pengembangan ke arah inovasi maupun
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modifikasi baru, disajikan dengan gaya baru sesuai dengan selera
jaman.
Pelestarian budaya Kaulinan Barudak tidak saja dilihat dari sudut
pandang masa normal, tetapi juga dilihat pada masa pandemi Covid19 yang tengah melanda, sehingga diciptakan pula inovasi baru pola
permainan yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemi, dalam hal ini
terjadi pembatasan jumlah peserta, ruang dan waktu. Sehingga
tercipta beberapa pola baru Kaulinan Barudak.
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3

Juni
Minggu Ke
4

1

2

3

4

Lampiran 2
Pembagian Tugas Tim

Nama
Dr.

Mohamad Zaini

Jabatan
Alif, Ketua

S.Sn., M.Ds.

Peneliti

Rizal Sapari, Drs., M.Sn

Ketua

Tugas
•

•
Tim •

Ahli

•
•

Mengkoordinasi
Program
Membagi tugas
Mengontrol
pelaksanaan
kecamatan:
Bandung Wetan,
Coblong, Bandung
Wetan.
Menganalisis
Menyusun
Pelaporan

Dr. Supriatna. S.Sn.,M.Sn.

Anggota

Farid Kurniawan Nur Zaman,
S. Sn., M. A

Ari Winarno, S.Sn., M.Hum.

Anggota

Rizki Lutfi Wiguna, S. Sn

•

Mengontrol
pelaksanaan
pendataan
kecamatan: Andir,
Astana
Anyar,
Babakan Ciparay,
Cicendo
• Menganalisis
• Menyusun
Pelaporan
• Mengontrol
pelaksanaan
pendataan
kecamatan
:
Cibiru, Gedebage,
Ujungberung.
• Menganalisis
• Menyusun
Pelaporan
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Teten Rohandi, S.Sn., M.Sn.

Anggota

Asep Kusnadi Patra Suwanda,
S. Sn

•

Mengontrol
pelaksanaan
pendataan
kecamatan
Bojongloa Kidul,
Buahbatu,
Bandung
Kidul,
Rancasari.
• Menganalisis
• Menyusun
Pelaporan

Dendi Mulyadi

Pendata

Saidul Ma'ruf

Pendata

Ainun Nur Fadilah

Pendata

Yuda Junaedi

Pendata

Desyifa

Pendata

Andhika Pratama Tieyadh

Pendata
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Pendataan
kecamatan Bojongloa
Kidul,
Buahbatu,
Bandung
Kidul,
Rancasari.
Pendataan
kecamatan Bojongloa
Kidul,
Buahbatu,
Bandung
Kidul,
Rancasari.
Pendataan
kecamatan
Andir,
Astana
Anyar,
Babakan
Ciparay,
Cicendo
Pendataan
kecamatan
Andir,
Astana
Anyar,
Babakan
Ciparay,
Cicendo
Pendataan
kecamatan : Cibiru,
Gedebage,
Ujungberung.
Pendataan
kecamatan: Cibiru,
Gedebage,
Ujungberung.

Muhamad Faisal

Pendata

Ilma Aulia Rachma

Pendata
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Pendataan
kecamatan
:
Bandung
Wetan,
Coblong,
Bandung
Wetan
Pendataan
kecamatan: Bandung
Wetan,
Coblong,
Bandung Wetan

Lampiran 3
Daftar kecamatan di Kota Bandung yang dijadikan
Objek Pendataan Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kecamatan
Bojongloa Kidul,
Buahbatu
Bandung Kidul
Rancasari
Kecamatan Andir
Astana Anyar
Babakan Ciparay
Cicendo
Bandung Wetan
Coblong,
Bandung Wetan
Cibiru
Gedebage
Ujungberung

Keterangan
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Permainan Urang Bandung
Konsultan :
Dr. Mohamad Zaini Alif, S.Sn., M.Ds. (dosen ISBI) sebagai Ketua
Dr. Supriatna. S.Sn.,M.Sn. (dosen ISBI) sebagai Anggota
Ari Winarno, S.Sn., M.Hum. (dosen ISBI) sebagai Anggota
Teten Rohandi, S.Sn., M.Sn. (dosen ISBI) sebagai Anggota
Tim Ahli
Ketua: Rizal Sapari, Drs., M.Sn
Anggota:
1. Farid Kurniawan Nur Zaman, S. Sn. MA
2. Rizki Lutfi Wiguna, S. Sn
3. Asep Kusnadi Patra Suwanda, S. Sn

