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KWESIONER 

 

Kepada yth 

Para mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang 

 

Dalam rangka menulis skripsi dengan judul “The 90s Generation’s Knowledge of 

Indonesian Traditional Games”, maka saya memohon bantuan teman teman untuk 

mengisi kwesioner ini. Data dari kwesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 

untuk keperluan penulisan skripsi saya. Saya mohon agar dapat diisi dengan sejujur 

jujurnya. 

Terimaksih atas bantuan dari teman teman semua.  

 

Hormat Saya, 

Gregorius Gantoko Purbojati 

  

Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda 

1. Pada masa kecil saya hinga lulus SD, saya menghabiskan sebagian besar 

waktu luang dengan 

a. Membaca 

b. Bermain 

c. Membantu orangtua  

d. ……….. 

2. Saya lebih senang bermain permainan tradisional (misalnya main kelereng) 

daripada permainan modern (misalnya Nitendo) 

a. Ya 

b. tidak 

3. Saya biasa bermain permainan trasioanl dengan  

a. Teman sekolah 
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b. Teman di rumah 

c. saudara 

4. Saya biasa bermain permainan tradisional di 

a. Sekolah 

b. Tetangga 

c. Rumah 

d. ……….. 

5. Berilah centang (√) untuk permainan tradisional yang teman-teman tahu  

No  Tahu Tidak 

1 Betengan   

2 Bola bekel   

3 Dakon/ Congklak   

4 Enggrang   

5 Engklek   

6 Gobak Sodor/ Galah asin   

7 Gasing   

8 Kelereng   

9 Layangan   

10 Lenggang Rotan (Hula-hoop)   

11 Lompat tali (Rope Jump)   

12 Petak Umpet   
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6.  Urutkanlah jenis permainan traditional dari yang paling teman teman sukai (no 

1) dan paling tidak disukai (no 12)  

 

7. Berilah centang untuk permainan tradisional yang teman-teman main  

No    

1 Betengan   

2 Bola bekel   

3 Dakon/ Congklak   

4 Enggrang   

5 Engklek   

6 Gobak Sodor/ Galah asin   

7 Gasing   

8 Kelereng   

No  No 

1 Betengan  

2 Bola bekel  

3 Dakon/ Congklak  

4 Enggrang  

5 Engklek  

6 Gobak Sodor/ Galah asin  

7 Gasing  

8 Kelereng  

9 Layangan  

10 Lenggang Rotan (Hula-hoop)  

11 Lompat tali (Rope Jump)  

12 Petak Umpet  
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9 Layangan   

10 Lenggang Rotan (Hula-hoop)   

11 Lompat tali (Rope Jump)   

12 Petak Umpet   
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8. Berilah centang untuk permainan tradisional yang teman-teman tahu  

1. Bermain permainan ini SANGAT MENARIK  

2. Bermain permainan ini CUKUP MENARIK 

3. Bermain permainan ini TIDAK MENARIK 

4.  Bermain permainan ini SANGAT TIDAK MENARIK 

No  1 2 3 4 

1 Betengan     

2 Bola Bekel     

3 
Dakon/ Congklak 

    

4 
Enggrang 

    

5 
Engklek 

    

6 Gobak Sodor/ Galah 

asin 
    

7 
Gasing 

    

8 
Kelereng 

    

9 
Layangan 

    

10 Lenggang Rotan 

(Hula-hoop) 
    

11 Lompat tali (Rope 

Jump) 

    

12 
Petak Umpet 

    



48 
 

 

Interview Question 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

2. Belajar dari mana? 

3. Dengan siapa biasa bermain? 

4. Bagaimana cara bermainnya? 

 

Respondent 1 (Misael Adi) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

Saya sangat suka bermain layangan dan dakonan. 

2. Belajar darimana? 

Ya liat temen-temen bermain, awalnya saya tidak bisa menerbangkan tapi lama-

kelamaan saya menjadi petarung layangan hehehe  

3. Dengan siapa biasa bermain? 

Ya dengan teman sekolah kadang juga sama temen sekitar rumah, tergantung 

mood saya hehe  

4. Bagaimana cara bermainnya? 

Yang pertama beli layangan dulu(pasti) apa nggak kalo banyak waktu luang 

bikin layangan sendiri dari potongan bambu kemudian dipotong sama panjang, 

ya tergantung juga mau buat ukuran layangan seberapa. Nah habis itu diikat 

pakai benang kasur mengelilingi bilah bambunya. Setelah semua selesai tinggal 

pasang aja kertas pakai lem.  
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Untuk cara menerbangkannya pun butuh 2orang, yaitu orang pertama sebagai 

pilot layangan (seng narik benang) nah seng kedua memegang layangan dan 

kemudian dia melompat sambil melepaskan layangan tersebut. Peran orang 

pertama tadi adalah dia harus menarik benang supaya layangan dapat terbang 

tinggi.  

Kalo dakonan biasane pake biji sawo apa kalo sekarang udah pake plastic. 

Pertama setiap lubang kecil diisi dengan tujuh buah biji. Salah seorang yang 

memulai (biasanya pingsut atau suite) dapat memilih lobang yang akan diambil 

dan meletakkan satu ke tiap-tiap lubang di sebelah kanannya dan seterusnya. 

Terus nek biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil 

biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi, bila habis di lubang besar miliknya 

maka ia mendapatkan kesempatan memilih lobang kecil di sisinya. Bila 

ternyata habis di lubang kecil di sisinya maka ia berhenti dan mengambil 

seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di 

sisi lawan maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. 

Permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain sudah tidak ada biji lagi 

yang dapat diambil (seluruh biji ada di lobang besar disisi kanan dan kiri 

pemain). Pemenang ditentukan dengan yang mendapatkan biji terbanyak. 

 

Respondent 2 (Bella) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 
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Ya banyak sih yang saya sukai, tapi paling sering saya mainkan ya lompat tali, 

enggrang kalo ada bambunya. 

2. Belajar darimana? 

Belajarnyaaa…. Ya darimana saja sih kalo saya. Biasanya saya diajarin sama 

orangtua dulu kemudian dipraktekan bersama teman-teman saya. 

3. Dengan siapa biasa bermain? 

Tergantung dimana saya berada hehehe kalo dirumah ya sama teman rumah, 

kalo di sekolah ya bareng-bareng sama kawanku. 

4. Bagaimana cara bermainnya?  

Kalo yang enggrang, ya ada dua bambu yang satu buat kaki kanan yang satu 

kiri. Dibambunya udah ada pijakan buat kakinya. Ya tinggal nyeimbangin aja 

sih.  

Kalo lompat tali cara mainnya tinggal buat tali, biasane pake karet yang 

dikepang gitu sampe panjang. Tergantung stok karetnya sih, kalo banyak ya 

bisa panjang kalo enggak yang seadanya aja. 

 

Respondent 3 (Agil Surya) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

Sakjane permainan seng tak sukai ndak ada didaftarmu, soale aku seneng 

mainan polisi2an, sama hula hoop, sama bentengan  
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2. Belajar dari mana? 

Belajarku ya dari temen-temenku sih kalo orangtuaku gatau itu permainan apa. 

Mreka Cuma taunya yang ada di daftarmu tok haha namanya juga orangtua… 

3. Dengan siapa biasa bermain? 

Ya tergantung aku dirumah apa disekolah hehehe 

4. Bagaimana cara bermainnya? 

Jadi nanti harus hompimpa, misal orangnya genap 10anak enak tapi kalo ganjil 

itu harus 1anak jadi juri hahaha yaudah nanti tinggal siapa dapet jatah maling 

siapa yang jatah polisinya. Yaudah deh cara mainnya tinggal kejar2an aja, 

secapeknya mreka pokoknya hahaha… 

Nek yang hula hoop tinggal muterke bunderane wae, bunderane beli ada kok 

ditoko mainan.  

Lha nek bentengan itu seru.  Itu permainan kelompok. ada dua kelompok yang 

masing maisng terdiri sekitar 4 sampai lima anak. tiap kelompok memilih 

bentengnya. bentengnya bisa pohon atau tembok. setiap kelompok berusaha 

menyentuh lawan dan menjadikannya tawanan. terus tawanan ini bisa 

diselamatkan oleh anggotanya dengan gantian menyentuh lawan.  Harus ada 

anggota tim yang menjaga bentengnya. Bila benteng lawan tidak ada yang 

menjaga, maka pemain dapat menyentuh benteng tersebut yang berarti tim 

tersebut menjadi pemenangnya. 
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Respondent 4 (Crisopras DZ Kainama) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

Ya nek aku sih senenge kelereng karo gasing. 

2. Belajar dari mana? 

Belajar yo neng sekolahan hahah endak2 belajarku dari lingkungan sekitarku 

wae sih. Tiap ada hal baru diajari sek cara maine. 

3. Dengan siapa biasa bermain? 

Ya sama semua orang sih nek aku. Pokoke kenal aku sama ngajak aku main 

wae wkwkwk 

4. Bagaimana cara bermainnya? 

Kelereng. Pertama, tentukanlah jumlah kelereng yang akan dipertaruhkan, 

misale 3 kelereng untuk setiap orang. Letakkanlah semua kelereng yang 

dipertaruhkan ke dalam sebuah lingkaran yang sudah di buat. Buatlah garis 

melintang sebagai pembatas dengan jarak sekitar 7 meter dari lingkaran 

kelereng. Nah yowes barkui dolanan wae, bunuh-bunuhan dengan cara 

menyentil kelereng musuh. Biasane totohan kelereng, seng keno kelereng 

musuh kui kelerenge dipek.  

Nek gasing, biasane main neng lapangan. Nggawe lingkaran ng lapangane 

dingo bates wae, nah pas gasing diputer ojo sampe metu seko lingkarane, nah 

nek raono seng metu biasane seng menang seng paling sui mutere. 
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Respondent 5(Galih Candra Wijaya) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

Paling suka sama petak umpet bahasa inggrise hide and seek karo engklek 

2. Belajar dari mana? 

Temen-temen, sodara, keluarga 

3. Dengan siapa biasa bermain? 

Yo tau sendiri gubug kotane cilik yo konco2ku kui tok wkwkwk 

4. Bagaimana cara bermainnya? 

Hompimpa terus yang kalah itu yang jaga sama nyari temen2nya yang 

sembunyi. Tapi ojo dolanan tekan sore2 jarene nek mumpet sore2 diumpetke 

kuntilanak hahaha. 

Engklek itu permainan yang aku sukai. Kami main dengan mengambar di tanah 

pakai kapur gambar gunung misalnya apa pesawat terbang, terus kita 

meklompati tiap kotak dengan kaki satu, yang satu dilihat kebelakng, kayak 

gini lho. Terus kalau bias satu putaran, gcuknya naik ke kotak di atssnya. 

Pemenangnya yang sampai puncak nomer satu.  

 

Respondent 6 (Joko) 

1. Permainan traditional apa yang anda sukai? 

Nek aku biasa bermain bola bekel sama gobak sodor  

2. Belajar dari mana? 

Aku nek dulu liat dulu temen2 mainnya gimana 
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3. Dengan siapa biasa bermain 

Temen2 kampung sama temen sekolah sih biasane  

4. Bagaimana cara bermainnya? 

Cara bermainnya bola bekel, siapkan 2bola bekel 10pin. Setelah menentukan 

giliran siapa yang mulai lebih dulu, permainan dimulai dengan melemparkan 

bola keatas dan menghamparkan biji. Setelah bola memantul sekali, bola harus 

diambil kembali dan sambal mengambil pin. Nah untuk menentukan siapa yang 

menang dihitung dari jumlah pinnya. Biasanya dimainkan 3 sampai 4orang. 

Kalau Gobak sodor dimainkan oleh sekitar 3 atau 5 anak. ada 2 kelompok yang 

saling menghadang dan berebut anak buah yang kalah adalah yang kehilangan 

anak buah. 
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