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ABSTRACT.  Simplest bas-basan games is a traditional game that is often done and 

become a culture for children. This purpose of this research is to look at the 

mathematical aspects of the game of bas-basan and analyze the concepts of geometry and 

probability in the game bas-basan. This research is a qualitative descriptive research 

bas-basan see games that are used by children and interviewing players in the game bas-

basan. Based on observations and interviews, the researchers analyzed the qualitative 

aspects of mathematical and geometrical concepts and probability in the game bas-

basan. The results of this research are bas-basan game has some mathematical aspects 

include geometry and probability.  

 

Keywords: culture, “bas-basan” games, geometry, probability. 

 

ABSTRAK.  Permainan bas-basan sederhana merupakan permainan tradisional yang 

sering dilakukan dan menjadi budaya bagi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat aspek matematis dalam permainan bas-basan dan menganalisis konsep geometri 

dan peluang dalam permainan bas-basan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan melihat permainan bas-basan yang digunakan oleh anak-anak dan 

mewawancarai pemain dalam permainan bas-basan. Berdasarkan pengamatan dan 

wawancara tersebut, peneliti menganalisis secara kualitatif aspek matematis dan konsep 

geometri dan peluang dalam permainan bas-basan. Hasil dari penelitian ini adalah 

permainan bas-basan memiliki beberapa aspek matematis meliputi geometri dan peluang. 

 

Kata Kunci: budaya, permainan Bas-basan, geometri, peluang. 

 

1. PENDAHULUAN 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, 

salah satunya adalah pembelajaran matematika di sekolah. Dengan adanya budaya 

yang ada di sekitar anak-anak, anak-anak dapat diajak untuk memahami aspek-

aspek yang terdapat dalam budaya tersebut. Berdasarkan aspek-aspek yang ada, 

pendidik dapat menerapkan pembelajaran dengan mengembangkan budaya 

tersebut. Etnomatematika dipersepsikan sebagai lensa untuk memandang dan 
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memahami matematika sebagai produk budaya yang mengacu pada bahasa 

masyarakat, tempat, tradisi, konseptual, dan memberikan makna terhadap dunia 

fisik dan sosial (Ascher, 1991). 

Permainan tradisional merupakan salah satu budaya yang masih 

berkembang sampai saat ini. Permainan tradisional sering dilakukan oleh anak-

anak. Permainan tersebut meliputi congkak, dakon, bas-basan atau dam-daman, 

delikan (petak umpet), gobag sodor, benthik, dan masih banyak permainan 

tradhisional lainnya. Biasanya, permainan tersebut dilakukan oleh anak-anak di 

sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan bermain telah 

menjadi kebiasaan bagi anak-anak yang dilakukan setiap jam istirahat tiba. 

Sebagian besar anak-anak yang melakukan permainan tersebut dapat memahami 

aturan permainan.  

Geometri dan peluang dipelajari disetiap tingkat pendidikan. Anak-anak 

mulai mempelajari geometri sejak pendidikan dasar, sedangkan peluang mulai 

diajarkan pada anak-anak sejak pendidikan menengah. Kedua materi 

pembelajaran ini termasuk dalam materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh 

anak. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kesulitan anak dalam membayangkan 

materi pembelajaran yang akan disampaikan.  

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : (1) apa saja aspek matematika yang terdapat pada 

permainan bas-basan sederhana? dan (2) bagaimana penerapan permainan bas-

basan sederhana dalam pembelajaran matematika di sekolah? Penelitian ini 

bertujuan (1) untuk mengetahui aspek matematis yang terdapat pada permainan 

bas-basan sederhana dan (2) untuk mengetahui penerapan permainan bas-basan 

sederhana dalam pembelajaran matematika di sekolah. Manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai salah satu representasi pembelajaran matematika di sekolah, 

sebagai sarana untuk mempermudah anak dalam mengabstraksi suatu 

permasalahan matematika, dan sebagai salah satu bahan pembelajaran geometri 

dan peluang. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menekankan pada keadaan sebenarnya dan berusaha untuk 

mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada dalam keadaan tersebut. Penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui aspek matematis dan penerapan dari permainan 

bas-basan sederhana. 

Subjek penelitian ini adalah anak-anak sekolah dasar di daerah Kulon 

Progo Yogyakarta.  Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi langsung, 

wawancara kepada pelaku dan analisis data. Peneliti melihat kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh anak-anak di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Hasil dari 

penelitian ini berupa identifikasi aspek matematis dan contoh penerapan 

permainan bas-basan dalam pembelajaran matematika. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, topik yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut 

:  

3.1   Permainan Bas-basan 

Permainan bas-basan merupakan salah satu permainan tradisional yang 

membentuk bidang petak-petak menyerupai papan catur atau seperti pada gambar 

1. 

 

Gambar 1. Bidang Permainan Bas-basan 

(Sumber : https://rifani.wordpress.com/2008/03/03/dams-online/) 

 

Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Setiap pemain memiliki 16 buah 

kerikil atau biji sawo. Kedua pemain memilih media yang berbeda supaya setiap 

https://rifani.wordpress.com/2008/03/03/dams-online/
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pemain memiliki ciri khas. Peraturan dalam permainan ini meliputi sebagai 

berikut (Wulan, 2015) : 

a. Pemain hanya dapat memindahkan pionnya sebanyak 1 langkah.  

b. Pemain hanya dapat memindahkan pion ke depan, samping, atau diagonal 

mengikuti garis (serong), tetapi tidak diperbolehkan mundur. 

c. Pemain dapat memakan pion lawan dengan cara melompati 1 buah pion milik 

lawan.  

d. Pemain boleh melanjutkan langkah ketika pemain sudah mengambil pion 

lawan. 

e. Pemain diperbolehkan bergerak kemana saja jika dan hanya jika sisa pion 

pemain adalah 3. 

f. Pemain dikatakan menang jika pemain dapat memakan seluruh pion milik 

lawan. 

g. Permainan dikatakan seri jika setiap pemain hanya menyisakan 1 pion. 

 

3.1 Aspek Matematis dalam Permainan Bas-basan 

Aspek matematis yang ditemukan dalam permainan bas-basan meliputi 

geometri dan peluang. Aspek geometri yang dimaksudkan adalah garis lurus dan 

konsep perpindahan. Aspek lain adalah peluang yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan kondisi permainan.  

Berdasarkan permainan yang dilakukan anak-anak, terdapat konsep 

matematika berupa garis lurus. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Anak-anak yang melakukan permainan bas-basan 

(Sumber : http://www.lakako.com/tag/basbasan) 

 

http://www.lakako.com/tag/basbasan
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Pada bagian yang telah dilingkari terlihat bahwa setiap memulai 

permainan, setiap pion yang dipersiapkan membentuk sebuah garis lurus yang 

melalui 5 perpotongan titik. Garis lurus lain dapat terbentuk dari 2-4 perpotongan 

titik. 

Kondisi lain akan muncul ketika pemain memulai permainan dengan 

memindahkan salah satu pion.  

 

 

Gambar 3. Pemain yang sudah menjalankan pionnya 

(Sumber : https://i.ytimg.com/vi/6emgG2nwlj0/hqdefault.jpg diakses pada 

tanggal 24 November 2016) 

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa pemain berpindah dari lingkaran merah 

hingga lingkaran kuning. Perpindahan ini sesuai dengan materi matematika 

berkaitan dengan geometri transformasi dengan pokok bahasan translasi. Gambar 

3 memperlihatkan bahwa 1 pion bergerak sebanyak 1 kali melangkah sehingga 

banyak pion yang berpindah adalah 1. Perpindahan juga dapat dilakukan berulang 

kali ketika pemain dapat memakan pion milik lawan secara selang-seling seperti 

terlihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Pemain berpindah lebih dari 1 kali melangkah 

(Sumber : https://i.ytimg.com/vi/6emgG2nwlj0/hqdefault.jpg diakses pada 

tanggal 24 November 2016) 

https://i.ytimg.com/vi/6emgG2nwlj0/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/6emgG2nwlj0/hqdefault.jpg
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Lingkaran berwarna kuning adalah titik awal pemain dan lingkaran merah 

merupakan langkah yang dilakukan oleh pemain untuk memakan pion lawan. Dari 

titik awal menuju titik lain yang menjadi langkah pemain memiliki konsep 

matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perpindahan 

atau translasi. Lingkaran berwarna biru menandai garis refleksi dari posisi awal 

pion pemain I dan pion pemain II. Posisi pion pemain II pada awal permainan 

merupakan hasil refleksi dari posisi pion pemain II. Translasi dan refleksi 

merupakan subbab pada pokok bahasan geometri transformasi. 

Pada papan yang digunakan untuk permainan bas-basan berbentuk 

segiempat dengan 2 segitiga sama sisi di 2 sisi segiempat yang berseberangan 

seperi pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Papan permainan bas-basan 

(Sumber : http://permainan-tradisonal.blogspot.co.id/2011/05/bas-basan.html) 

 

Pada Gambar 5 ditunjukkan bahwa segiempat yang digunakan memiliki 

panjang sisi 4 satuan. Pada segiempat tersebut dibuat grid yang menghubungkan 

antar titik pada sisi segiempat sehingga membentuk kotak-kotak seperti papan 

catur. Segiempat yang lain terlihat pada Gambar 5 yang ditandai dengan lingkaran  

berwarna biru. Segiempat tersebut adalah belah ketupat. Dalam setiap segiempat 

dibagi oleh sebuah garis sehingga membentuk 2 segitiga yang sama dan sebangun. 

Hal ini terlihat pada Gambar 5 yang ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. 

Dalam sebuah permainan, terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi 

pada akhir permainan sehingga kemungkinan-kemungkinan ini dapat menjadi 

salah satu bagian dalam pembelajaran matematika pada materi peluang. Mencari 

ruang sample dari setiap kemungkinan yang ada. Dalam permainan ini, 

http://permainan-tradisonal.blogspot.co.id/2011/05/bas-basan.html
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kemungkinan yang terjadi adalah draw atau seri, pemain I menang, dan pemain II 

menang. Setiap melangkah, pemain hanya dapat melangkah ke depan, samping 

kanan, samping kiri, serong kanan dan serong kiri sesuai dengan garis yang 

tersedia pada papan. Pemain I dan pemain II memiliki kemungkinan langkah yang 

sama karena posisi pion pemain II merupakan hasil refleksi dari posisi pion 

pemain I. Papan bermain bagi pemain I seperti pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 7. Papan permainan bas-basan untuk pemain I 

 

Berdasarkan papan permainan bas-basan pada salah satu pemain, 

kemungkinan langkah yang terjadi sesuai dengan aturan permainan disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kemungkinan Langkah Pertama Untuk Setiap Pion 

N

No. 

Nama Pion Banyak 

Kemungkinan 

Langkah 

Tujuan Titik 

1

1 

 

Pion A 

 

2 

 

Depan, Titik B 

2

2 

 

Pion B 

 

5 

 

Depan, Titik A, Titik C 

3

3 

 

Pion C 

 

3 

 

Depan, Titik B, Titik D 

4

4 

 

Pion D 

 

5 

Depan, Titik C, Titik E, 

serong kanan, serong 

kiri 

5

5 

 

Pion E 

 

2 

 

Depan, Titik D 

 

A       B  C   D       E 

F  G     H   I         J 

 K      L          M 

 N      O    P 
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6

6 

 

Pion F 

 

3 

Titik A, Titik B, Titik 

G 

7

7 

 

Pion G 

 

3 

 

Titik B, Titik F, Titik H 

8

8 

 

Pion H 

 

5 

Titik B, Titik C, Titik 

D, Titik G, Titik I 

9

9 

 

Pion I 

 

3 

 

Titik H, Titik D, Titik J 

1

10 

 

Pion J 

 

3 

 

Titik D, Titik E, Titik I 

1

11 

 

Pion K 

 

2 

 

Titik H, Titik L 

1

12 

 

Pion L 

 

3 

Titik K, Titik H, Titik 

M 

1

13 

 

Pion M 

 

2 

 

Titik L, Titik H 

1

14 

 

Pion N 

 

2 

 

Titik K, Titik O 

1

15 

 

Pion O 

 

3 

 

Titik L, Titik O, Titik P 

1

16 

 

Pion P 

 

2 

 

Titik M, Titik O 

 

Berdasarkan Tabel 1, banyaknya ruang sampel kemungkinan langkah dari 

setiap pion di setiap titik terdapat 48. Ruang sample ini dapat menjadi landasan 

utama dalam mencari peluang langkah setiap titik. Pemain juga dapat menentukan 

peluang kemenangan dalam setiap langkah yang ditempuh. 

Permainan bas-basan memiliki beberapa peluang kejadian. Peluang 

kejadian bahwa pemain I menang adalah 
3

1
, peluang kejadian bahwa pemain II 

menang adalah 
3

1
, dan peluang kejadian bahwa permaianan seri adalah 

3

1
.  

 

3.2  Contoh Penerapan Permainan Bas-basan dalam Pembelajaran 

Matematika 

Permainan Bas-basan dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. Pembelajaran matematika yang dapat menggunakan permainan ini adalah 
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geometri dan peluang. Berikut beberapa contoh soal yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika: 

1. Tentukan Luas papan permainan bas-basan! 

2. Titik (0,0) merupakan titik pusat dari papan permainan bas-basan. Pion pemain I 

berada pada titik (-1,-1), sedangkan pion pemain II berada pada titik pusat papan 

permainan bas-basan. Jika pemain I akan memakan pion pemain II, dimana letak 

terakhir pion pemain I berhenti? 

3. Jika pion pemain I berada pada titik (0,-2), pada titik berapa pion pemain II diletakkan 

agar pion pemain I dapat dimakan oleh pemain II? 

4. Jika pion pemain II berada pada titik (1,0), berapa peluang pion tersebut melangkah ke 

titik (0,-2)? 

5. Pada saat bermain bas-basan, Tyas memiliki 1 pion tersisa, sedangkan Shasha 

memiliki 2 pion tersisa. Berapa peluang Tyas menang pada permainan tersebut? 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permainan bas-

basan dapat menjadi salah satu budaya yang memiliki aspek matematis. Dalam 

permainan ini, aspek matematis yang ada meliputi geometri dan peluang. Aspek 

geometri yang terdapat dalam permainan bas-basan adalah translasi, refleksi, garis 

lurus, dan bentuk bidang datar. Aspek peluang yang terdapat dalam permainan 

bas-basan adalah ruang sample dan peluang suatu kejadian. 

 

4.2 Saran 

Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

a. Dapat diberikan berbagai permasalahan matematika lain yang berkaitan dengan 

permainan bas-basan. 

b. Dapat mengajak guru untuk mampu memberikan variasi metode pembelajaran 

lain berkaitan dengan permainan bas-basan. 

c. Dapat menganalisis aspek matematis pada permainan bas-basan. 
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d. Dapat menganalisis permainan tradisional lain berdasarkan aspek matematis 

yang ada. 
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