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Belajar Sambil Bermain: 

Metode Mendidik Anak Secara Komunikatif 
 

Oleh: Susana Widyastuti, M.A. 

 

Main ! Main ! Main ! Bermain merupakan hal utama bagi anak kecil. Anak memang sedang bermain, tetapi 

mereka sebenarnya juga sedang dalam proses belajar. Mereka belajar tentang badan mereka, lingkungan 

mereka, orang-orang sekitar mereka. 

Anak belajar melalui permainan mereka. Anak-anak yang masih kecil sebetulnya sudah 

melakukan proses belajar dengan cara mereka sendiri, terlepas dari sekolah atau homeschool. 

Itulah dunia anak-anak, dunia bermain yang mengasyikkan. Pada dasarnya dunia anak adalah 

dunia yang identik dengan bermain, terutama di usia dini. Oleh karena itu, para pakar Psikologi 

Perkembangan Anak banyak menciptakan metode-metode bermain kreatif untuk menunjang 

pertumbuhan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia dini.  

Makalah ini bertujuan memberikan wawasan pada guru, sebagai pendidik dalam 

institusi sekolah, dan orang tua, sebagai pendidik anak di rumah, tetang pendekatan 

pembelajaran anak yang mengkombinasikan antara aktifitas belajar dengan bermain.  

 

A. Pentingnya bermain 

• Konvensi Hak Anak PBB (1989) menegaskan bahwa bermain adalah salah satu hak anak. 

Oleh sebab itu, melarang anak untuk bermain adalah hal yang salah. Sebaliknya orangtua 

maupun guru sebaiknya menggunakan karaktersitik alami anak ini sebagai proses 

pembelajaran yang menyenangkan.  

• Sejak lahir anak mempunyai rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu bagaimana dunia mereka. 

Bayi belajar dengan cara berinteraksi dengan orang di sekitar mereka, dengan 
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menggunakan indera mereka. Keingintahuan anak ini sangat jelas terlihat dalam cara 

mereka bermain.  

• Melalui permainan, anak-anak mengalami proses pembelajaran. Bagi kita orang dewasa, 

bermain mungkin tidak terlihat seperti belajar. Orang dewasa sebaiknya ikut dalam 

permainan tersebut. Mainan tidak terlalu penting karena orangtualah mainan utama bagi 

anak-anak.  

• Bermain adalah bagian dari proses tumbuh kembang anak. Kita harus berpikir positif 

tentang dunia bermain anak sebagai proses normal dalam tumbuh kembangnya. Untuk 

itu, sangatlah penting untuk mengolahnya sebagai sarana mendidik anak secara efektif. 

 

B. Bermain Sambil Belajar di Sekolah 

Sekarang ini, para pendidik di negara kita sudah mengembangkan metode belajar sambil 

bermain. Dengan metode ini anak diharapkan tidak akan terasa bila dirinya sedang belajar, 

sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih luwes dan tidak kaku. Lingkungan 

belajar dibuat bersahabat dengan anak sehingga mereka merasa tidak asing. Pasalnya, jika 

lingkungan belajar tidak akrab dengan mereka, maka belajar akan dianggap fobia dan 

berkembang menjadi momok. 

Anak-anak seusia siswa TK memiliki karakter yang unik, salah satunya adalah mereka 

suka bermain. Oleh karena itu, salah satu tantangan para guru dalam mengajar mereka adalah 

bagaimana mengontrol mereka supaya tetap fokus belajar sementara mereka masih ingin tetap 

bermain. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menjadi teman sekaligus guru bagi mereka 

dalam bermain sambil belajar. Untuk dapat melakukan ini, guru harus dapat mengajar secara 

komunikatif, dimana harus ada interaksi yang kuat diantara guru dan anak didik. Mengajar 

secara komunikatif menyangkut banyak hal, baik metode mengajar, materi, maupun sarana.  

Metode belajar ini sudah dikembangkan dalam berbagai jenjang pendidikan, termasuk 

sekolah usia dini yang justru sangat dekat dengan bermain. Garis merahnya, para pendidik 

mencoba murid-muridnya untuk tidak hanya duduk diam, tapi mereka didorong untuk aktif. 

Komunikasi pun dilangsungkan secara berdialog-komunikasi dua pihak. Dengan begitu, murid 
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pun akan lebih berkembang dan dipacu untuk berpikir. Murid bukan hanya duduk diam dan 

mendengar, tapi juga berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Oleh karena itu, banyak 

sekolah usia dini yang sangat mengutamakan fasilitas bermain mereka. Sekolah banyak 

memberikan stimuli-stimuli kepada anak untuk melatih keseluruhan sistem motorik anak.  

Banyak cara dan permainan yang bisa dilakukan untuk maksud di atas.  

1. membuat tempat bermain lengkap dengan berbagai peralatan yang diletakkan di tempat 

tertentu.  

Di tempat itu, semua anak dari beberapa kelas bisa bermain bersama. Mereka semua bisa 

berkolaborasi dan menciptakan kebersamaan serta membangun sifat kepemimpinan (bila 

mereka bermain dengan anak yang lebih muda). 

2. membuat replika dari kantor pos, pasar, bank, atau lainnya.  

Dengan replika tersebut, anak bisa bermain peran menjadi apa yang diinginkan oleh 

mereka. Sekaligus melatih interpretasi dengan menjadi objek atau subjek dari peran 

mereka. Dengan begitu, mereka pun bisa memahami berbagai hal di sekitar mereka dan 

mengenal karakteristik pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. 

3. Bukan hanya di sekolah, sebenarnya cara belajar sambil bermain ini pun sudah banyak 

ditemui di berbagai arena bermain.  

Di mal misalnya, di sana banyak dijumpai arena atau metode bermain yang edukatif. 

Mulai dari kegiatan menggambar sampai puzzle. 

 

C. Bagaimana Melakukannya di rumah? 

Rumah merupakanai tempat bermain anak yang ternyaman, sebab disanalah mereka 

dapat bermain dengan orang-orang yang dicintainya. Buatlah rumah anda senyaman dan seaman 

mungkin untuk anak bermain, berikan ruang yang cukup leluasa untuk bermain, berikan sarana 

bermain yang aman dan edukatif, serta, yang paling penting, sediakan diri dan waktu anda untuk 

bermain bersama mereka. Berikut ini beberapa tips dalam bermain bersama anak. 

•••• Saat anda bermain dengan anak anda, tidak ada aturan yang harus diikuti (kecuali aturan 

keamanan).  

•••• Bertindaklah spontan.  
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•••• Ikuti apa yang dimainkan anak anda.  

•••• Nikmati permainannya.  

•••• Biarkan mereka memimpin.  

•••• Bantu bila mereka memerlukan.  

•••• Tantang bila mereka sudah siap.  

Nikmatilah waktu bersama mereka dan lihatlah bahwa anak anda sebenarnya sedang belajar 

melalui permainan mereka. Kita orang dewasa hanya tidak menyadarinya. 

 

D. Beberapa Ide Permainan Sederhana 

• Bermain Balok. 

Bermain balok terlihat seperti hanya menyusun dan menghancurkannya kembali. Tapi 

bagi anak, bermain balok adalah latihan motorik halus. Mereka melatih jari-jari mereka 

untuk memegang balok tersebut, mengangkatnya dan membuatnya seimbang berdiri di 

atas balok yang lain. Hal ini merupakan hal yang tidak mudah bagi anak. 

• Bermain air.  

Semua anak senang bermain air, walaupun kelihatannya hanya membuat berantakan, 

menuang air dan menumpahkannya kembali. Mereka belajar bahwa tidak semua benda 

itu padat, ada benda cair. Ada konsep kosong dan penuh ketika mereka menuang dan 

menumpahkan. 

•  Main cilukba  

Cilukba juga sangat mengasyikkan. Sekarang ada, sekarang tidak ada. Anak kecil 

senang sekali dengan permainan sederhana ini. Mereka belajar bahwa walaupun suatu 

benda tidak terlihat, tidak berarti benda tersebut tidak ada, hanya sembunyi. Ibu 

mungkin sembunyi dibalik tangan itu, tapi ibu masih ada disini (anak bahkan mungkin 

tidak tahu bahwa itu tangan ibu, tapi itu merupakan proses belajar lain lagi). 
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E. Hal-Hal yang Perlu Diwaspadai 

• Menonton Televisi 

Akhir-akhir ini, anak-anak banyak yang begitu ter-ekspos dengan televisi. Banyak orang 

tua menganggap TV sebagai sarana untuk mencegah anak bermain atau pergi keluar. 

Bahkan banyak yang menggunakan TV sebagai baby-sitter anak-anak mereka. Jika 

mereka sibuk, maka TV adalah salah satu alternatif untuk membuat anak tenang.  

TV bisa menjadi hal yang baik bila anda menontonnya bersama anak anda dan 

berinteraksi dengan mereka. Pilihlah program yang sesuai dengan perkembangan dan 

usia anak. Tontonan seperti Blue's Clues dan Dora the Explorer adalah tontonan 

interaktif. Tetapi orangtua perlu berada bersama anak dan membuat sang anak 

berinteraksi, atau mereka hanya akan duduk dan menonton, tidak berpikir, tidak 

berinteraksi, tidak belajar.  

Jadi bila anda ingin anak anda nonton TV, pilihlah acara yang baik, dampingi mereka, 

dan batasi sebanyak 30 menit - 1 jam saya tiap harinya. Itu sudah cukup. Anak belajar 

melalui permainan, permainan aktif, bukan nonton TV. 

 

• Video Games 

Video games atau games oline di internet merupakan permainan favorit anak untuk 

mengisi waktu mereka sekarang ini. Mereka tidak lagi menikmati permainan-permainan 

tradisional. Hati-hatilah. Video games telah banyak menggeser permainan alamiah dan 

telah membuat anak kecanduan. Lebih parah lagi jika komunikasi diantara mereka dan 

orangtua menjadi kurang. Tidak ada interaksi yang alami dalam permainan video games, 

yang ada adalah kontak dengan komputer saja. 
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Video games juga terbukti mengganggu konsentrasi belajar anak.  Beberapa permainan 

didalamnya juga mengajarkan nilai-nilai yang kurang baik, misalnya tentang kekerasan. 

Jadi, sangatlah penting untuk mengerti apa yang anak mainkan ketika mereka 

menggunakan video games. Arahkan mereka. Habiskan waktu bersama anak anda lebih 

banyak, sebab anak akan merasa lebih betah dirumah, merasa punya teman dan dihargai. 

F. Kesimpulan dan Saran 

• Bagi Para guru 

Guru dan semua elemen yang yang berkecimpung dalam ranah pendidikan perlu  

mencoba jenis-jenis permainan yang formulasikan khusus untuk anak usia dini. Tetap 

semangat dengan Permainan yang mendidik sebagai upaya mewujudkan anak yang 

cerdas dan ceria.  

• Bagi orang tua 

Bermainlah, main dan main dengan anak anda. Bermainlah bersama anak anda sampai 

mereka tidak mau bermain lagi. Anda dapat menyelipkan lebih banyak unsur belajar pada 

permainan mereka. Ketika bermain anda bisa memperkenalkan anak anda dengan buku 

sedini mungkin. Tidak pernah terlalu cepat untuk mulai membaca. Anda bahkan dapat 

mulai matematika ! Berhitung, nama bentuk, menumpuk, membagi.  

Sekarang, tinggal bagaimana guru dan orang tua bekerjasama, menyikapinya dan menemukan 

ide untuk membuat belajar itu menyenangkan. Belajar bukan hanya di sekolah, tapi orang tua 

pun harus membantu sekolah bersama-sama mengembangkan anak-anak didiknya. Salah satunya 

adalah dengan belajar sambil bermain. 
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