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Karakteristik tingkah laku bermainKarakteristik tingkah laku bermain

Menurut Garvey :Menurut Garvey :

1. Non literal :bermain biasanya dibatasi oleh suatu 1. Non literal :bermain biasanya dibatasi oleh suatu 

kerangka bermain yg membatasi kegiatan bermain dg kerangka bermain yg membatasi kegiatan bermain dg 

kejadian sehari2 yg nyata. Dalam kerangka bermain, kejadian sehari2 yg nyata. Dalam kerangka bermain, kejadian sehari2 yg nyata. Dalam kerangka bermain, kejadian sehari2 yg nyata. Dalam kerangka bermain, 

realitas internal lebih menonjol daripada realitas realitas internal lebih menonjol daripada realitas 

ekskternal. Arti suatu objek dlm bermain mjd tidak ekskternal. Arti suatu objek dlm bermain mjd tidak 

penting lagi & anak menciptakan arti baru utk objek yg penting lagi & anak menciptakan arti baru utk objek yg 

digunakan bermain. Misal : balok kayu diartikan digunakan bermain. Misal : balok kayu diartikan 

sebagai telur. Bermain pura2 memungkinkan anak sebagai telur. Bermain pura2 memungkinkan anak 

melepaskan diri dari kenyataan sehari2 mencoba melepaskan diri dari kenyataan sehari2 mencoba 

kemungkinan barukemungkinan baru



2. Motivasi instrinsik2. Motivasi instrinsik

Bermain dilakukan anak tdk dg motivasi eksternal. Bermain dilakukan anak tdk dg motivasi eksternal. 

Hanya semata2 utk aktivitas itu sendiriHanya semata2 utk aktivitas itu sendiri

3. Bermain lebih mementingkan proses daripada hasil. 3. Bermain lebih mementingkan proses daripada hasil. 

Krn anak2 terkungkung olh tujuan akhir dari aktivitas Krn anak2 terkungkung olh tujuan akhir dari aktivitas 

yg dilakukan, anak punya peluang mencoba berbagai yg dilakukan, anak punya peluang mencoba berbagai 

variasi permainan.variasi permainan.variasi permainan.variasi permainan.

4. Bermain sifatnya bebas4. Bermain sifatnya bebas

Suatu aktivitas disebut bermain bila aktivitas tsb Suatu aktivitas disebut bermain bila aktivitas tsb 

merupakan pilihan anak sendiri & bukan tugas yg merupakan pilihan anak sendiri & bukan tugas yg 

diberikan org tua / guru yg harus diselesaikan anakdiberikan org tua / guru yg harus diselesaikan anak

5. Afek yg positif5. Afek yg positif

Bermain biasanya disertai   kepuasan & kenikmatanBermain biasanya disertai   kepuasan & kenikmatan



Hurlock membagi 2 penggolongan Hurlock membagi 2 penggolongan 

utama kegiatan bermainutama kegiatan bermain

�� AKTIF (pada masa kanak awal)AKTIF (pada masa kanak awal)�� AKTIF (pada masa kanak awal)AKTIF (pada masa kanak awal)

�� PASIF/amusement (masa kanak akhir)PASIF/amusement (masa kanak akhir)



Kegiatan bermain memiliki Kegiatan bermain memiliki 

sumbangan positif terhadapsumbangan positif terhadap

�� Penyesuaian diri anakPenyesuaian diri anak

�� Perkembangan emosiPerkembangan emosi�� Perkembangan emosiPerkembangan emosi

�� Perkembangan kognisiPerkembangan kognisi

�� Kepribadian anakKepribadian anak



BERMAIN AKTIFBERMAIN AKTIF

�� Kegiatan yang Kegiatan yang 
memberi kesenangan memberi kesenangan 
& kepuasan pada & kepuasan pada 
anak melalui aktivitas anak melalui aktivitas 
yang mereka lakukan yang mereka lakukan yang mereka lakukan yang mereka lakukan 
sendirisendiri

�� Kegiatan yg Kegiatan yg 
melibatkan banyak melibatkan banyak 
aktivitas atau gerakan aktivitas atau gerakan 
tubuhtubuh



Faktor yang berpengaruh thd Faktor yang berpengaruh thd 

bermain aktifbermain aktif

�� KesehatanKesehatan

�� Penerimaan sosial dari Penerimaan sosial dari 

kelompokkelompok

�� Tingkat kecerdasan anakTingkat kecerdasan anak�� Tingkat kecerdasan anakTingkat kecerdasan anak

�� Jenis kelaminJenis kelamin

�� Alat permainan/fasilitas Alat permainan/fasilitas 

yg tersediayg tersedia

�� Lingkungan tempat Lingkungan tempat 

dibesarkandibesarkan





Macam2 kegiatan bermain aktifMacam2 kegiatan bermain aktif

�� Bermain aktif & spontanBermain aktif & spontan

�� Bermain konstruktifBermain konstruktif

�� Bermain peran/khayalBermain peran/khayal�� Bermain peran/khayalBermain peran/khayal

�� Mengumpulkan benda2Mengumpulkan benda2

�� Penjelajahan / eksplorasiPenjelajahan / eksplorasi

�� Bermain musikBermain musik

�� MelamunMelamun



Bermain aktif & spontanBermain aktif & spontan

�� Umumnya pada anak usia 3 bln sampai 2 thUmumnya pada anak usia 3 bln sampai 2 th

Ciri :Ciri :

-- Dilakukan dimana saja dg cara apa saja & Dilakukan dimana saja dg cara apa saja & -- Dilakukan dimana saja dg cara apa saja & Dilakukan dimana saja dg cara apa saja & 
berdasarkan apa yg ingin dilakukanberdasarkan apa yg ingin dilakukan

-- Tidak ada aturan permainan yang hrs Tidak ada aturan permainan yang hrs 
dipatuhi, selama ia suka ia bisa dipatuhi, selama ia suka ia bisa 
melakukannya.melakukannya.



Manfaat bermain aktifManfaat bermain aktif

�� Anak mjd lebih tanggap pada benda & lingkAnak mjd lebih tanggap pada benda & lingk

�� Melatih panca inderaMelatih panca indera

�� Melatih koordinasi motorikMelatih koordinasi motorik�� Melatih koordinasi motorikMelatih koordinasi motorik

�� Memperkaya pengetahuan, pengalamanMemperkaya pengetahuan, pengalaman



Bermain konstruktifBermain konstruktif

�� Ciri : kegiatan yg menggunakan berbagai Ciri : kegiatan yg menggunakan berbagai 
benda yg ada utk menciptakan hasil karya tttbenda yg ada utk menciptakan hasil karya ttt

Manfaat :Manfaat :Manfaat :Manfaat :

-- Mengembangkan daya ciptaMengembangkan daya cipta

-- Melatih keterampilan motorik halusMelatih keterampilan motorik halus

-- Melatih konsentrasi, ketekunan, daya tahanMelatih konsentrasi, ketekunan, daya tahan



Bermain khayal/peranBermain khayal/peran

�� Umumnya pada usia 2 s.d 7/8 thUmumnya pada usia 2 s.d 7/8 th

Ciri :Ciri :

-- Pemberian atribut ttt thd benda, situasi & Pemberian atribut ttt thd benda, situasi & 
anak memerankan tokoh yg ia pilih. Apa yg anak memerankan tokoh yg ia pilih. Apa yg anak memerankan tokoh yg ia pilih. Apa yg anak memerankan tokoh yg ia pilih. Apa yg 
dilakukan anak tampil dlm tingkah laku yg dilakukan anak tampil dlm tingkah laku yg 
nyata & dpt diamati & biasanya melibatkan nyata & dpt diamati & biasanya melibatkan 
penggunaan bahasapenggunaan bahasa

Sifat :Sifat :

-- produktif/kreatifproduktif/kreatif

-- reproduktifreproduktif



Manfaat bermain khayal:Manfaat bermain khayal:

�� Membantu penyesuaian diriMembantu penyesuaian diri

�� Belajar melihat dari sudut pandang orang lainBelajar melihat dari sudut pandang orang lain

�� Mendapat kesenangan atas usahanya sendiriMendapat kesenangan atas usahanya sendiri

�� Meningkatkan perkembangan bahasaMeningkatkan perkembangan bahasa�� Meningkatkan perkembangan bahasaMeningkatkan perkembangan bahasa

Dlm kegiatan bermain khayal anak memiliki peran Dlm kegiatan bermain khayal anak memiliki peran 
penting melakukan impersonal thd karakter yg penting melakukan impersonal thd karakter yg 
dikagumi/ditakuki baik yg ditemui dlm kehdpan dikagumi/ditakuki baik yg ditemui dlm kehdpan 
sehari2, tokoh yg ia lihat di mediasehari2, tokoh yg ia lihat di media

Awalnya kegiatan ini lbh bersifat reproduktif, dan Awalnya kegiatan ini lbh bersifat reproduktif, dan 
dengan meningkatnya usia akan lebih besft dengan meningkatnya usia akan lebih besft 
produktifproduktif



Mengumpulkan bendaMengumpulkan benda--bendabenda

Ciri :Ciri :

-- Senang mengumpulkan benda yg dijumpai, bkn krn Senang mengumpulkan benda yg dijumpai, bkn krn 

harga atau bendanya tp senang akan kegiatan tsbharga atau bendanya tp senang akan kegiatan tsb

Bila anak mulai berteman Bila anak mulai berteman –– proses tukat menukar proses tukat menukar ––Bila anak mulai berteman Bila anak mulai berteman –– proses tukat menukar proses tukat menukar ––

kompetisi. Pada usia sekolah sdh mulai teratur.kompetisi. Pada usia sekolah sdh mulai teratur.

Sisi negatif :Sisi negatif :

-- Terlalu terpaku pada benda koleksi, lupa waktu akan Terlalu terpaku pada benda koleksi, lupa waktu akan 

kegiatan lainkegiatan lain

-- Muncul perasaan superior/inferiorMuncul perasaan superior/inferior



Penjelajahan / ekplorasiPenjelajahan / ekplorasi

Ciri :Ciri :

-- Pada masa bayi : bermain bebas & spontanPada masa bayi : bermain bebas & spontan

-- Pada anak usia lebih besar eksplorasi Pada anak usia lebih besar eksplorasi 
dilakukan scr terencana & ada pengaturannya dilakukan scr terencana & ada pengaturannya dilakukan scr terencana & ada pengaturannya dilakukan scr terencana & ada pengaturannya 
krn melibatkan sekelompok temankrn melibatkan sekelompok teman

Bentuk kegiatan : berkemah, pramuka, Bentuk kegiatan : berkemah, pramuka, 
karyawisatakaryawisata



Manfaat eksplorasiManfaat eksplorasi

�� Menambah pengetahuan anak, Menambah pengetahuan anak, 
mendorong mencari tahu hal2 barumendorong mencari tahu hal2 baru

�� Mendukung kepribadian positif : inisiatif, Mendukung kepribadian positif : inisiatif, 
bersikap tenang hadapi masalah, sportif, bersikap tenang hadapi masalah, sportif, bersikap tenang hadapi masalah, sportif, bersikap tenang hadapi masalah, sportif, 
percaya diri.percaya diri.

�� Bersosialisasi, penyesuaian diriBersosialisasi, penyesuaian diri



Bermain pasifBermain pasif

�� MembacaMembaca

�� Melihat komikMelihat komik

�� Menonton filmMenonton film

�� Mendengarkan radio, Mendengarkan radio, �� Mendengarkan radio, Mendengarkan radio, 

musikmusik



Manfaat bermain pasifManfaat bermain pasif

�� Sumber pengetahuanSumber pengetahuan

�� Menambah perbendaharaan kataMenambah perbendaharaan kata

�� Melakukan identifikasi dg tokoh cerita Melakukan identifikasi dg tokoh cerita -- anak memiliki pemaanak memiliki pema--
haman sosial yg membantu penyesuaian diri thd kehdpan masyhaman sosial yg membantu penyesuaian diri thd kehdpan masy

�� Dapat mengatasi masalah emosiDapat mengatasi masalah emosi

�� Merupakan penyaluran kebutuhan dan keinginan anak yg tdk Merupakan penyaluran kebutuhan dan keinginan anak yg tdk �� Merupakan penyaluran kebutuhan dan keinginan anak yg tdk Merupakan penyaluran kebutuhan dan keinginan anak yg tdk 
mungkin diwujudkan dlm kehidupan nyatamungkin diwujudkan dlm kehidupan nyata

�� Beberapa tokoh dlm cerita memiliki ciri kepribadian yg baik dan Beberapa tokoh dlm cerita memiliki ciri kepribadian yg baik dan 
dpt dijadikan contoh oleh anak serta membantu perkembngan dpt dijadikan contoh oleh anak serta membantu perkembngan 
kepribadian yg sehatkepribadian yg sehat

�� Untuk dpt menikmati mcm2 huburan yg dilihat anak perlu Untuk dpt menikmati mcm2 huburan yg dilihat anak perlu 
belajar memusatkan perhatian thd apa yang dilihat ia juga perlu belajar memusatkan perhatian thd apa yang dilihat ia juga perlu 
mengingat, mengerti penyebab kejadian atau peristiwa dm mengingat, mengerti penyebab kejadian atau peristiwa dm 
cerita. Menunjang perkembangan intelektual anakcerita. Menunjang perkembangan intelektual anak



Berbagai bentuk bermain :Berbagai bentuk bermain :

�� Bermain sosialBermain sosial

�� Bermain dengan bendaBermain dengan benda

�� Bermain sosiodramatisBermain sosiodramatis�� Bermain sosiodramatisBermain sosiodramatis



Bermain sosial :Bermain sosial :

�� Bermain soliter : anak bermain tanpa memperhatikan Bermain soliter : anak bermain tanpa memperhatikan 
apa yg dilakukan anak lain yg ada di dekatnyaapa yg dilakukan anak lain yg ada di dekatnya

�� Onlooker/pengamat: kegiatan anak bermain sendirian Onlooker/pengamat: kegiatan anak bermain sendirian 
sekaligus melakukan pengamatan apa yg terjadi dlm sekaligus melakukan pengamatan apa yg terjadi dlm 
ruang ia beradaruang ia berada

�� Bermain paralel : beberapa anak bermain dg materi Bermain paralel : beberapa anak bermain dg materi 
yg sama tapi msg2 bekerja sendiriyg sama tapi msg2 bekerja sendiri

�� Bermain asosiatif : anak2 bermain bersama2, tp tanpa Bermain asosiatif : anak2 bermain bersama2, tp tanpa 
suatu organisasisuatu organisasi

�� Bermain kooperatif : masing2 anak menerima peran Bermain kooperatif : masing2 anak menerima peran 
yg diberikan & dlm mencapai tujuan bermain masing2 yg diberikan & dlm mencapai tujuan bermain masing2 
melakukan perannya scr tergantung satu sama lain melakukan perannya scr tergantung satu sama lain 
dlm mencapai tujuan bermaindlm mencapai tujuan bermain



Bermain dg benda :Bermain dg benda :

�� Bermain praktis : anak bermain melakukan Bermain praktis : anak bermain melakukan 
berbagai kemungkinan mengeksplorasi berbagai kemungkinan mengeksplorasi 
objek yg digunakanobjek yg digunakan

�� Bermain simbolik : anak menggunakan Bermain simbolik : anak menggunakan �� Bermain simbolik : anak menggunakan Bermain simbolik : anak menggunakan 
daya imajinasinyadaya imajinasinya

�� Bermain dgn peraturanBermain dgn peraturan



Bermain sosiodramatikBermain sosiodramatik

�� Bermain dgn melakukan imitasiBermain dgn melakukan imitasi

�� Bermain pura2 seperti suatu objekBermain pura2 seperti suatu objek

�� Bermain peran dg menirukan gerakanBermain peran dg menirukan gerakan

�� Persisten. Anak melakukan kegiatan Persisten. Anak melakukan kegiatan �� Persisten. Anak melakukan kegiatan Persisten. Anak melakukan kegiatan 
bermain dg tekun minimal 10 menitbermain dg tekun minimal 10 menit

�� Interaksi/ paling sedikit ada 2 orangInteraksi/ paling sedikit ada 2 orang

�� Komunikasi verbalKomunikasi verbal



Teori bermainTeori bermain

Untuk memperjelas pengertian dan meramalkan Untuk memperjelas pengertian dan meramalkan 
tl bermain. Para ahli mengemukakan tl bermain. Para ahli mengemukakan 
beberapa teori bermain.beberapa teori bermain.

Secara garis besar dibagi 2 kelompok :Secara garis besar dibagi 2 kelompok :Secara garis besar dibagi 2 kelompok :Secara garis besar dibagi 2 kelompok :

�� Teori klasikTeori klasik

�� Teori modernTeori modern



Teori KlasikTeori Klasik

�� Dikembangkan sblm PD 1, mencoba Dikembangkan sblm PD 1, mencoba 
menerangkan kenapa tl bermain terjadi & apa menerangkan kenapa tl bermain terjadi & apa 
tujuan bermain. Ellis menyebut sebagai teori tujuan bermain. Ellis menyebut sebagai teori 
armchair bedasarkan pada refleksi filosofi dari armchair bedasarkan pada refleksi filosofi dari 
riset ekperimentalriset ekperimentalriset ekperimentalriset ekperimental

Ada 4 teori yg tergabung ke dalam pemikiran Ada 4 teori yg tergabung ke dalam pemikiran 
klasik yg dikelompokkan dlm 2 bagianklasik yg dikelompokkan dlm 2 bagian

1.1. Teori surplus & rekreasi (pengaturan energi)Teori surplus & rekreasi (pengaturan energi)

2.2. Teori rekapitulasi & praktis (sbg insting)Teori rekapitulasi & praktis (sbg insting)



Teori SurplusTeori Surplus

Oleh : Schiller & SpencerOleh : Schiller & Spencer

�� Semua makhluk hidup menggunakan Semua makhluk hidup menggunakan 
energi utk memenuhi kebutuhan hidup. energi utk memenuhi kebutuhan hidup. 
Bila semua kebutuhan hidup telah Bila semua kebutuhan hidup telah 
terpenuhi & masih ada energi yg tersisa terpenuhi & masih ada energi yg tersisa terpenuhi & masih ada energi yg tersisa terpenuhi & masih ada energi yg tersisa 
maka energi ini harus disalurkan sebab maka energi ini harus disalurkan sebab 
bila tidak akan menimbulkan tekanan bagi bila tidak akan menimbulkan tekanan bagi 
individu. Bermain dipandang sbg tingkah individu. Bermain dipandang sbg tingkah 
laku yg tdk bertujuan & berguna sbg laku yg tdk bertujuan & berguna sbg 
penyaluran energi yg tersisapenyaluran energi yg tersisa



Teori RekreasiTeori Rekreasi

Oleh : LazarusOleh : Lazarus

�� Bermain merup tingkah laku kebalikan dari Bermain merup tingkah laku kebalikan dari 
bekerja. Bila bekerja membuang energi bekerja. Bila bekerja membuang energi 
maka bermain adl mengumpulkan atau maka bermain adl mengumpulkan atau 
menyimpan energi yg akan digunakan lagi menyimpan energi yg akan digunakan lagi 
bila suatu saat indv kekurangan eneregi bila suatu saat indv kekurangan eneregi 
akibat terlalu lelah bekerjaakibat terlalu lelah bekerja



Teori RekapitulasiTeori Rekapitulasi

Oleh : HallOleh : Hall

�� Perkembangan indv mengikuti perkembangan dari Perkembangan indv mengikuti perkembangan dari 

spesiesnya. Teori ini diterapkan pada tl bermain spesiesnya. Teori ini diterapkan pada tl bermain 

anak, dlm bermain anak mengulangi tahap2 anak, dlm bermain anak mengulangi tahap2 

perkembangan ras manusia primitif, angg suatu perkembangan ras manusia primitif, angg suatu 

suku ttt. Thp bermain juga sama dg tahap evolusi suku ttt. Thp bermain juga sama dg tahap evolusi suku ttt. Thp bermain juga sama dg tahap evolusi suku ttt. Thp bermain juga sama dg tahap evolusi 

manusia. Anak bermain memanjat pohon (seperti manusia. Anak bermain memanjat pohon (seperti 

kera) sebelum ia berkumpul dlm kelompok (seperti kera) sebelum ia berkumpul dlm kelompok (seperti 

angg suku). Tujuan bermain: melepaskan insting angg suku). Tujuan bermain: melepaskan insting 

primitif yg tidak lagi berguna utk kehidupan modern primitif yg tidak lagi berguna utk kehidupan modern 

sekarangsekarang



Teori praktisTeori praktis

Oleh : GrossOleh : Gross

�� Bermain tidak utk melepaskan insting primitif, tp Bermain tidak utk melepaskan insting primitif, tp 
utk memperkuat insting yg diperlukan utk masa utk memperkuat insting yg diperlukan utk masa 
depan. Dengan bermain anak mendapat depan. Dengan bermain anak mendapat depan. Dengan bermain anak mendapat depan. Dengan bermain anak mendapat 
kesempatan mempraktekkan tugas2 yg akan kesempatan mempraktekkan tugas2 yg akan 
disandangnya di masa depan.disandangnya di masa depan.



Teori modernTeori modern

Teori modern menerangkan ttb bermain lbh Teori modern menerangkan ttb bermain lbh 
lengkap dari uraian sblmnya. Teori ini lengkap dari uraian sblmnya. Teori ini 
menjelaskan peranan bermain dlm menjelaskan peranan bermain dlm 
perkembangan anak scr spesifik menyebutkan perkembangan anak scr spesifik menyebutkan perkembangan anak scr spesifik menyebutkan perkembangan anak scr spesifik menyebutkan 
kondisi yg menimbulkan tl bermain.kondisi yg menimbulkan tl bermain.

-- Teori PsikoanalitikTeori Psikoanalitik

-- Teori kognitifTeori kognitif

-- Teori arousal modulasiTeori arousal modulasi

-- Teori BatesonTeori Bateson



Teori psikoanalitikTeori psikoanalitik

Oleh : FreudOleh : Freud

�� Bermain memiliki peran sangat penting dlm perkbgn Bermain memiliki peran sangat penting dlm perkbgn 

emosi anak. Permainan miliki dampak katarsis yg emosi anak. Permainan miliki dampak katarsis yg 

memungkinkan anak membebaskan dirinya dari memungkinkan anak membebaskan dirinya dari 

perasaan tdk enak yg berhub dg peristiwa traumatik. perasaan tdk enak yg berhub dg peristiwa traumatik. 

Mainan membimbing anak menerima realitas & Mainan membimbing anak menerima realitas & Mainan membimbing anak menerima realitas & Mainan membimbing anak menerima realitas & 

mengganti peran dari penerima pasif pengalmaan mengganti peran dari penerima pasif pengalmaan 

buruk mjd berani melawan perlakuan buruk.buruk mjd berani melawan perlakuan buruk.

�� Misal : anak yg mendpt pukulan orang tua akan Misal : anak yg mendpt pukulan orang tua akan 

membalik pean memukul boneka sehingga secara membalik pean memukul boneka sehingga secara 

aktif memindahkan perasaan perasaan negatif ke aktif memindahkan perasaan perasaan negatif ke 

objek/orang lain sebagai penggantiobjek/orang lain sebagai pengganti



Teori Arousal ModulasiTeori Arousal Modulasi

Oleh : Berlyne & EllisOleh : Berlyne & Ellis

�� Bermain dpt mengaktifkan dorongan dlm sistem Bermain dpt mengaktifkan dorongan dlm sistem 
syaraf sentral shg kita berada dlm kondisi optimalsyaraf sentral shg kita berada dlm kondisi optimal

�� Ellis: bermain sbg aktivitas mencari stimulasi yg dpt Ellis: bermain sbg aktivitas mencari stimulasi yg dpt 
meningkatkan dorongan menuju ke tingkat yg meningkatkan dorongan menuju ke tingkat yg 
optimal. Mainan meningkatkan stimulasi dg optimal. Mainan meningkatkan stimulasi dg optimal. Mainan meningkatkan stimulasi dg optimal. Mainan meningkatkan stimulasi dg 
menggunakan objek & tindakan dlm cara baru & menggunakan objek & tindakan dlm cara baru & 
cara yg tidak lazimcara yg tidak lazim

�� Misal : anak bosan bermain luncuran dg cara Misal : anak bosan bermain luncuran dg cara 
konvensional, mereka dpt meningkatkan tingkat konvensional, mereka dpt meningkatkan tingkat 
stimulasi dg meluncur ke bawah dg cara yg stimulasi dg meluncur ke bawah dg cara yg 
bervariasi dari hasil imajinasi mereka.bervariasi dari hasil imajinasi mereka.



Teori BatesonTeori Bateson

Oleh : BatesonOleh : Bateson

�� Bermain adl suatu paradoksial. Apa yg Bermain adl suatu paradoksial. Apa yg 
dilakukan dlm bermain adl suatu kiasan, tidak dilakukan dlm bermain adl suatu kiasan, tidak 
tjd bersungguh2. Misal : bila anak bermain tjd bersungguh2. Misal : bila anak bermain 
pura2 kelahi, sebelumnya anak harus membuat pura2 kelahi, sebelumnya anak harus membuat 
kerangka ttg apa yg akan dilakukan & setiap kerangka ttg apa yg akan dilakukan & setiap kerangka ttg apa yg akan dilakukan & setiap kerangka ttg apa yg akan dilakukan & setiap 
anggota yg ada dlm permainan hrs mengetahui anggota yg ada dlm permainan hrs mengetahui 
kerangka & aturan mainnya.kerangka & aturan mainnya.

�� Garvey berpendapat bahwa teori Bateson ini Garvey berpendapat bahwa teori Bateson ini 
mengandung aspek komunikasi dlm mengandung aspek komunikasi dlm 
perkembangan anakperkembangan anak



Penelitian Parten (1932)Penelitian Parten (1932)
Berdasarkan pengamatan terhadap anak yg bermain bebas di sekolah, dapat Berdasarkan pengamatan terhadap anak yg bermain bebas di sekolah, dapat 

dibedakan beberapa tingkah laku sosial:dibedakan beberapa tingkah laku sosial:

�� Tl Unoccupied : anak tdk bermain dgn sesungguhnya. Ia  berada di sekitar Tl Unoccupied : anak tdk bermain dgn sesungguhnya. Ia  berada di sekitar 
anak lain dan memandang temannya tanpa melakukan kegiatan apapunanak lain dan memandang temannya tanpa melakukan kegiatan apapun

�� Bermain onlooker : anak menghbskan waktu dgn mengamati, kadang memBermain onlooker : anak menghbskan waktu dgn mengamati, kadang mem--
berikan komentar ttg apa yg dimainkan anak lain, tapi tdk berusaha utk berikan komentar ttg apa yg dimainkan anak lain, tapi tdk berusaha utk 
bermain bersamabermain bersama

�� Bermain paralel. Anak bermain saling berdekatan, tapi tdk sepenuhnya Bermain paralel. Anak bermain saling berdekatan, tapi tdk sepenuhnya 
bermain bersama anak lain. Menggunakan alat bermain yg sama tapi tidak bermain bersama anak lain. Menggunakan alat bermain yg sama tapi tidak 
saling bergantungsaling bergantung

�� Bermain asosiatif. Anak bermain dg anak lain tapi tanpa organisasi. Tidak Bermain asosiatif. Anak bermain dg anak lain tapi tanpa organisasi. Tidak 
ada peran tertentu, masing2 anak bermain dengan caranya sendiri ada peran tertentu, masing2 anak bermain dengan caranya sendiri 

�� Bermain kooperatif. Anak bermain dlm kelompok dimana ada organisasi, ada Bermain kooperatif. Anak bermain dlm kelompok dimana ada organisasi, ada 
pimpinan, masing2 anak melakukan kegiatan bermain dlm kegiatan bersamapimpinan, masing2 anak melakukan kegiatan bermain dlm kegiatan bersama


