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SEPATAH KATA 
  

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Penyusun 

mengantarkan buku ini ditengah-tengah masyarakat, khususnya warga Kota Gunungsitoli. Tim 

Penyusun yang dipercayakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Surat Keputusan 

Walikota nomor 050 – 418 Tahun 2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pembentukan Tim 

Pelaksana kegiatan Penyusunan Buku Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 

dan atas rekomendasi dari Lembaga Budaya Nias Kota Gunungsitoli, telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Gunungsitoli Tahun 2019. 

Buku ini diberi judul “Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di Kota 

Gunungsitoli”, yang penulisannya mempedomani Ejaan Bahasa Indonesia 2015. Dalam 

penyusunannya, Tim Penyusun mempelajari bahan kepustakaan, baik yang sudah diterbitkan 

dalam bentuk buku, maupun hasil penelitian ataupun catatan-catatan yang pernah ditulis dan 

dipublikasikan secara terpisah dengan menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku saat 

penulisan yang dasarnya dituliskan dalam Bahasa Nias. Selain itu, dilengkapi juga dengan hasil 

pantauan dan wawancara dari berbagai pihak. Tim penyusun juga telah melaksanakan 

pendalaman materi melalui Focus Group Discussion dan Konsultasi Publik atas prakarsa Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli. 

Walaupun Tim Penyusun telah berupaya menulis buku ini dalam Bahasa Indonesia 

yang sederhana dan mudah dimengerti, namun disadari bahwa disana-sini masih terdapat 

kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan, terutama dalam alih 

Bahasa Nias ke Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran untuk menjadi 

bahan penyempurnaan pada masa yang akan datang. 

Akhirnya Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung penyusunan buku ini antara lain. 

1. Bapak Walikota Gunungsitoli 

2. Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli 

3. Ketua Lembaga Budaya Nias 

4. Para Narasumber yang namanya tidak sempat disebut satu per satu. 

 

Semoga buku ini dapat bermanfaat. 

 

Gunungsitoli,      Desember 2019 

Tim Penyusun 

1. Drs. Baziduhu Zebua, Ketua 

2. Drs. Yasato Harefa, Sekretaris 

3. Sorayana Zebua, Ketua Pokja 

4. Martin Harefa, SH,  Anggota 

5. Dkk. 
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WALIKOTA GUNUNGSITOLI 
 

 

SAMBUTAN PADA PENYUSUNAN BUKU PERMAINAN RAKYAT  

DAN OLAHRAGA TRADISIONAL NIAS DI KOTA GUNUNGSITOLI 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

berkat dan penyertaanNya Penyusunan Buku Permainan Rakyat dan 

Olahraga Tradisional di Kota Gunungsitoli dapat terselesaikan dengan baik. 

Kami menyambut baik tersusunnya buku ini yang difasilitasi penyusunannya 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli bersama Tim 

Penyusun. Buku ini menyajikan data dan informasi yang bermanfaat dalam 

rangka pelestarian nilai dan kekayaan budaya di Kota Gunungsitoli. 

Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional perlu dilestarikan dan buku ini 

dapat menjadi salah satu referensi pada penyelenggaraan event-event budaya 

dan olahraga..  
 

 Buku ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, untuk itu Pemerintah 

Kota Gunungsitoli sangat terbuka apabila ada masukan dan saran 

konstruktif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan maupun bahan bagi 

penulisan lanjutan pada masa yang akan datang. 
 

 Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga bermanfaat. 

 

       Gunungsitoli,     Desember 2019 

        Walikota Gunungsitoli, 

 

 

             Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Ya‟ahowu! 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Mahakuasa atas penyertaan-

Nya sehingga proses Penyusunan Buku Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nias di 

Kota Gunungsitoli dapat diselesaikan dengan baik.  

Buku ini sangat bermanfaat kepada masyarakat Nias terutama generasi penerus di dalam 

melestarikan nilai-nilai budaya Nias dhi. Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nias serta 

menjadi pedoman bagi anak didik dan masyarakat Nias pada umumnya. 

Atas nama Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli, kami apresiasi hasil karya 

Penyusunan Buku Kebudayaan Kota Gunungsitoli dhi. Permainan Rakyat dan Olahraga 

Tradisional Nias di Kota Gunungsitoli. Buku ini tentu saja tidak luput dari kekurangsempurnaan, 

maka diharapkan sumbangsih saran dari para pembaca, tokoh budaya maupun pemerhati seni 

dan budaya lainnya,untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan pada masa yang akan datang 

dan semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian.  

 

  Gunungsitoli,    Desember 2019 

Ketua Lembaga Budaya Nias (LBN) 

Kota Gunungsitoli, 

 

 

 

Drs. NEHEMIA HAREFA, M.M. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Seperti diketahui bahwa salah satu objek pemajuan kebudayaan adalah permainan rakyat 

dan olahraga tradisional. Objek-objek pemajuan kebudayaan merupakan kekayaan budaya yang 

terdapat di setiap daerah seperti di Kota Gunungsitoli. Namun seiring dengan perkembangan 

zaman dan perkembangan peradaban, lebih-lebih pada era kemajuan teknologi informasi dewasa 

ini, banyak hal yang terlupakan, atau terabaikan, dan tidak menarik perhatian  lagi, akibat 

keterbenturannya  dengan budaya luar yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat 

dan dapat ditemukan di berbagai media. Selain itu, kurangnya tulisan dan literatur juga dapat 

mengakibatkan objek-objek tersebut menjadi kabur dan akan mengarah pada kepunahan.  

Oleh sebab itu, tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan, 

khususnya permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kota Gunungsitoli. Permainan rakyat 

adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok 

masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk 

menghibur diri. Dari pengertian tersebut maka ciri khas dari permainan rakyat adalah bertujuan 

menghibur diri yang ditandai dengan suasana kegembiraan, baik bagi pelakunya, maupun bagi 

warga sekitarnya. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang 

bertujuan untuk penyehatan diri, penguatan daya tahan tubuh, yang didasarkan pada nilai 

tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat terus-menerus, dan diwariskan pada generasi 

berikutnya. Olahraga tradisional termasuk bagian dari olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud 

dalam UU no. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Olahraga rekreasi adalah 

olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, 

kebugaran, dan, kegembiraan. Dengan demikian maka ciri khas olahraga tradisional merupakan 

pengembangan dari permainan rakyat yang selain menciptakan suasana kegembiraan, bertujuan 

juga untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. 

Dari hasil pengamatan dan berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan 

beberapa jenis permainan rakyat dan olahraga tradisional yang pernah ada di Kota Gunungsitoli 

sebagai berikut. 

Ada sejumlah 21 jenis permainan rakyat yang diberi nama sebagai berikut: 

1. Faba’a 

2. Fababaya 
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3. Fabaka 

4. Fabiri 

5. Fabua 

6. Fadou-tugamanu 

7. Fafidi 

8. Fagala 

9. Fahene-ue 

10. Fahulõsa-wanōi 

11. Fakaetuta 

12. Faki’o-mao 

13. Fakudo-lewuō 

14. Fakudo-sole 

15. Falafu 

16. Falu’i-bekhu 

17. Fa’omo 

18. Fambinimbini 

19. Farago-ue 

20. Faribo 

21. Fatahō-bua 

22. Fatugamanu  

Selanjutnya ada sejumlah 7 jenis  olahraga tradisional yang dinamai sebagai berikut. 

1. Fabelugama 

2. Fafusi 

3. Fakete-bulugo’o 

4. Faroina 

5. Farōmba-tōlagae 

6. Fatui 

7. Fazawōzawō 
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BAB 2 

JENIS DAN SISTEM 

 

 Dalam kehidupan masyarakat Nias khususnya di Kota Gunungsitoli terdapat beberapa 

kegiatan tradisi yang telah membudaya sejak leluhur Ono Niha. Seiring dengan perkembangan 

zaman, dari tradisi ini ada yang berkembang terus dan ada juga yang berangsur punah. Beberapa 

di antaranya masih tersimpan dalam bentuk ide, sedangkan  sebagian lagi masih dalam bentuk 

perbuatan seperti tari, peribahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. 

 Ada beberapa jenis permainan rakyat yang sudah tercatat/terdokumentasi, selain yang 

tetap dilakukan sampai saat ini, tetapi ada juga yang masih terpendam. Demikian juga halnya 

dengan olahraga tradisional yang merupakan perkembangan  dari permainan rakyat. Permainan 

rakyat dan olahraga tradisional  dimaksud mempunyai aturan pelaksanaan atau sistem masing-

masing, walaupun hingga saat ini belum terbakukan, antara lain dikarenakan belum adanya 

wadah dan dana khusus untuk itu, serta masih adanya perbedaan corak yang terdapat dalam 

beberapa aspek pada komunitas yang berbeda. 

Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nias terdiri dari berbagai jenis yang 

dimainkan dengan cara yang berbeda-beda. Dari sejumlah jenis permainan rakyat dan olahraga 

tradisional tersebut, ada beberapa jenis yang sering ditampilkan dalam bentuk pesta budaya 

maupun pertunjukan, dan untuk mengisi waktu senggang di desa-desa. Nama permainan tersebut 

pada umumnya diawali dengan kata Fa- (ber-/bemain) dan dalam buku ini telah diurutkan secara 

alfabetis. 

Oleh karena itu, pada uraian berikut ini akan dikemukakan jenis dan sistem permainan 

rakyat maupun olahraga tradisional, dan disertai rincian penjelasan tentang nama dan pengertian, 

personel, peralatan, fasilitas, penilaian, hadiah, dan gambar. 

A. PERMAINAN RAKYAT 

1. FABA'A 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan faba'a berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan ba’a artinya 

hadang, hambat, atau hempang. Dengan demikian faba'a dapat diartikan bermain 

hempang-hempangan. Di daerah lain permainan ini disebut galah asin atau gobak 

sodor, atau margalah. 
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b. Personel  

 Pemain terdiri dari 2 regu sejenis, masing-masing berjumlah 3 orang (laki-laki atau 

perempuan usia remaja atau pemuda), dengan fungsi sebagai sanaro (penjaga) dan 

sanua'ö (penerobos) 

c. Fasilitas 

 Permainan ini menggunakan lapangan yang diberi garis batas antara sanaro dan 

sanua'ö (±5 x 5 meter) dan 3 buah petak (garis) di lapangan (depan, tengah, dan 

belakang). 

d. Sistem  

1) Permainan ini terdiri dari 3 babak. Setiap babak terdiri dari 3 ronde. 

2) Sebelum memulai permainan ini lebih dahulu dilakukan pengundian untuk 

menentukan regu yang bertindak sebagai sanaro, dan yang sebagai sanua’ö. 

3) Sanua’ö mengambil posisi di luar petak depan sedangkan sanaro menempati 

ketiga garis petak 

4) Setelah diberi aba-aba bahwa permainan dimulai, regu sanua’ö segera mencoba 

memasuki petak yang sedang dijaga oleh sanaro. Pemain sanua’ö berlari 

menerobos para sanaro untuk bisa masuk melalui petak depan, tengah, dan 

belakang hingga berada di luar petak. Kemudian kembali untuk menerobos petak 

mulai dari belakang, tengah, dan, depan hingga keluar. 

5) Bila regu sanua’ö berhasil menerebos dari depan hingga ke belakang dan kembali 

lagi ke depan tanpa mengalami jamahan dari regu sanaro maka regu sanua’ö 

dinyatakan menang. 

6) Akan tetapi bila salah seorang dari regu sanua’öberhasil dijamah atau diraba oleh 

salah seorang dari regu sanaro, maka permainan dinyatakan berhenti; status 

pemain beralih dari sanua’ö menjadi sanaro, dan sanaro menjadi sanua’ö. 

Permainan diteruskan hingga salah satu dari regu tersebut memenangkan 2 ronde 

pada babak yang sedang berjalan. 

e. Penilaian 

 Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka penilaiannya dilakukan dengan 

menghitung perolehan nilai setiap babak, yakni yang berhasil menerobos diberi nilai 6 

(enam) setiap ronde tanpa terjamah. Bila tidak terjamah pada petak pertama, dan 

terjamah pada petak kedua diberi nilai 1 (satu). Bila tidak terjamah pada petak pertama 

dan kedua, tapi terjamah pada petak ketiga maka diberi nilai 2 (dua). Bila saat kembali 
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tidak terjamah pada petak ketiga dan terjamah pada petak kedua diberi nilai 4 (empat). 

Seterusnya bila saat kembali tidak terjamah pada petak kedua dan baru terjamah pada 

petak pertama maka diberi nilai 5 (lima). 

f. Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan, 

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Faba'a 
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2. FABABAYA 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainanan fababaya atau fabayabaya berasal dari kata fa- (ber-/bermain), dan 

babaya atau wawaya yang berarti sentuh atau jamah. Dengan demikian fababaya 

artinya bermain dengan cara menjamah/menyentuh. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari 3-5 orang (usia anak atau remajasejenis), dengan fungsi sebagai 

solohi (pengejar) dan nigohi (buruan/kejaran/yang dikejar). 

c. Fasilitas 

 Lapangan permainan berukuran ±5 x 10 meter, berbentuk segitiga sama kaki atau 

menurut kebutuhan. Selain itu diperlukan tiang golu (cendong) berupa pohon yang ada 

atau tiang yang ditancapkan pada puncak segitiga tadi. 

d. Sistem  

1) Sebelum permainan dimulai, dilakukan pengundian. Yang kalah ditetapkan 

sebagai solohi (pengejar) untuk menjamah lawannya.  

2) Solohi melakukan pengejaran lawannya agar dapat menyentuhnya. Begitu solohi 

berhasil menjamah badan lawannya, maka mereka segera berganti status (solohi 

menjadi nigohi). 

3) Pemain yang dikejar bila merasa lelah dapat memegang tiang golu menghindar 

jamahan. 

4) Dapat juga menggunakan cendongan darurat, yakni berjongkok sambil menjamah 

tanah dengan catatan waktu hitungan 1-10.  

5) Personel yang sudah berada di tiang cendongan tidak boleh dijamah, karena itu 

sasaran kejar ditujukan kepada pemain yang lain. 

6) Permainan berakhir setelah ada yang mengatakan „tebaido‟ (saya telah lelah), atau 

menurut durasi yang disepakati (misalnya 15-30 menit). 

e. Penilaian 

 Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut.Setiap berhasil menjamah diberi nilai 1 (satu). Pemain yang frekuensi 

statusnya sebagai nigohi menunjukkan angka yang lebih besar dan memperoleh nilai 

tertinggi akan menjadi pemenang. 
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f. Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 
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Gambar 2. Fababaya 
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3. FABAKA 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainanan fabaka berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan baka yang 

artinya menjentik atau membidas dengan cara melentikkan jari untuk membidaskan 

suatu benda yang telah dijepit agar mengenai sasaran. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari dua orang (laki-laki remaja/pemuda) 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan ialah buah biji pohon havea (pohon karet) atau kelereng. 

Lapangan permainan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu dibuat dua buah lubang 

di depan tempat pemain untuk menggulirkan gundu dengan jarak ±1,5 meter. 

d. Sistem  

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk 

menentukan pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Pemain giliran pertama menggulirkan gundunya ke lubang milik lawannya. 

Setelah berhasil masuk lubang ia diberi hak membidas, bila tidak berhasil maka 

pemain lainnya menjadi pembidas. Lalu lawannya mengepalkan tangannya dan 

meletakkannya di permukaan lubang miliknya kemudian pemain tadi 

membidasnya sebanyak frekuensi yang sudah disepakati (1-3 kali).  

3) Permainan dilanjutkan seperti langkah sebelumnya hingga salah seorang tidak 

tahan lagi karena tangannya sakit.  

e. Penilaian 

 Permainan ini tidak dapat diperlombakan  

f. Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 
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h. Gambar 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Fabaka 

 

 

4. FABIRI 

1. Nama dan Pengertian 

Permainan tradisional Fabiri berasal dari dua kata yakni  fa- (ber-/bermain), dan biri 

yang berarti bu gafi manu (bulu sayap ayam) yang terdiri dari tiga helai yang telah 

direkat dengan posisi simetris dan dimasukkan ke dalam sepotong bambu kecil bulat 

dengan alat rekat sigusigu (ampas madu lebah kecil) atau tanah liat. Dengan demikian 

fabiri dapat diartikan bermain buluayam (hampir menyerupai bermain bulutangkis). 

2. Personel 

 Pemain terdiri dari empat orang setiap regu terdiri dari satu orang yang berada di 

dalam lingkaran tengah, dan ketiga lainnya di lingkaran luar. Jumlah regu ditentukan 

menurut kebutuhan. Bila diperlukan dipakai seorang wasit sebagai penghitung dan 

penyebut/penyeru skor. 
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3. Peralatan dan Fasilitas  

 Permainan ini menggunakan alat pemukul berupa raket yang dibuat dari mowa wino 

(upih pinang) berbentuk sudip atau sudu, dengan panjang tangkai 50 - 60 cm dan daun 

berukuran 17 x 20 cm. Alat pemukul ini dapat juga dibuat dari papan tipis ukuran 1 - 

1,5 cm. Selain itu digunakan biri sebagai bulutangkis yang akan dipukul.  

 Lapangan permainan menggunakan dataran yang tidak berbatu dengan ukuran 10 x 12 

meter. Pada lapangan dibuat lingkaran garis yang berdiameter ±10 meter dengan 

lingkaran dalam berukuran setengahnya. 

4. Sistem  

Pemain menempati lingkaran dalam (hanya satu orang), dan lingkaran luar (sebanyak 

tiga orang).Permainan dimulai setelah pengundian. Servis pertama bulutangkis 

dilakukan oleh pemain yang di lingkaran tengah, diarahkan kepada temannya, dan 

pemain tersebut menerima pukulan yang selanjutnya mengarahkannya kepada pemain 

lainnya lagi sehingga tidak terjadi kembali kepada pengirim. Sepanjang bulutangkis 

tidak jatuh ke tanah, permainan dapat dilanjutkan hingga bulutangkis jatuh. Bila ada 

pelanggaran ketentuan, maka permainan diulangi dari tahap awal (servis). Permainan 

akan berakhir setelah 7 kali servis. Ronde permainan dibatasi sebanyak 3 kali, hal ini 

berlaku bagi setiap regu yang bermain secara bergiliran menurut hasil pengundian. 

Dalam permainan ini pemain dilarang menginjak garis pembatas lapangan dan bila 

salah menyebut jumlah skor perolehan, maka permainan dihentikan lalu dilanjutkan 

pada servis berikutnya. 

5. Penilaian  

Setiap pukulan bulutangkis yang tidak salah diberi nilai 1 (satu) dan dihitung secara 

bertambah (kumulatif) yang diucapkan langsung oleh sang pemain.  

Regu yang mendapat jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

6. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

7. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

8. Gambar 
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40 cm 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Fabiri 

 

5. FABUA 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainan tradisional fabua berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan bua 

yang berarti buah, kancing atau gundu.Dengan demikian fabua dapat diartikan 

bermain dengan menggunakan gundu. Di daerah lain fabua disebut bermain simbang 

atau bersimbang; Ada juga yang menyebutnya serimban atau main lambung. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari 2 sampai 3 orang secara perseorangan, yang berumur 6-12 tahun 

(umumnya perempuan). 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Permainan ini menggunakan alat batuan kecil atau sejenis, sebagai buah 

simbang/gundu yang berjumlah sesuai dengan kesepakatan misalnya 5, 10, atau lebih. 

Salah satu dari buah simbang (yang lebih besar) dijadikan induk simbang yang akan 

digunakan sebagai lambungan. Permainan ini dilaksanakan di lantai atau halaman 

rumah, dengan areal permainan berbentuk bulatan/lingkaran dengan diameter menurut 

kesepakatan. 
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d. Sistem  

 Sebelum permainan dimulai, lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. Permainan dimulai, pemain awal menumpukkan 

buah simbangnya di depan tempat duduknya. Ia melambungkan induk simbang ke atas 

sembari menyerakkan buah simbang agar gampang dipungut satu per satu. Sementara 

induk simbang, lalu masih terlambung (di udara), segera tangan kanan memungut 

buah simbang dan kembali menangkap induk simbang sebelum jatuh ke lantai. Hasil 

pungutan ini disisihkan disamping tempat permainan yang kemudian dihitung 

jumlahnya. Permainan ini dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan kesepakatan. 

e. Penilaian 

 Yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang paling banyak mengumpulkan buah 

simbang itu. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5. Fabua 
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6. FADOU-TUGAMANU 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainan fadou-tugamanu berasal dari empat kata yakni fa- (ber-/bermain), dan dou 

= patuk, catok, pagut; tuga = balung, jengger; manu = ayam. Dengan demikian fadou-

tugamanu dapat diartikan bermain seolah-olah memagut balung ayam. 

b. Personel 

 Pemain terdiri perseorangan (satu lawan satu), laki-laki umur remaja. 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat permainan terdiri dari biji durian atau mumbang kelapa yang telah diberi 

tancapan kulit bambu atau potongan besi seolah-olah sebagai taji, dengan ukuran 5 x 2 

cm. Selain itu digunakan benang atau tali sepanjang 40-50 cm sebagai pegangan 

pemainnya untuk dapat mengayunkannya. 

 Tempat bermain adalah halaman rumah atau lapangan. 

d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya sebagai penyerang.  

2) Kedua pemain dengan berjongkok meletakkan alat permainannya di permukaan 

tanah dengan posisi taji menghadap ke atas. 

3) Pemain giliran awal melakukan penyerangan dengan melantingkan alat 

permainannya setelah mengayunkan talinya, hingga mengenai alat permainan 

lawannya, hanya satu kali. 

4) Bila alat permainan lawannya belum tertoreh maka status pemain dialihkan. 

5) Bila kedua alat permainan pada waktu yang sama mengalami pecah maka 

permainan dinyatakan seri dan berakhir. 

e. Penilaian 

 Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Setiap torehan dinilai 1 (satu). 

2) Pemain yang memperoleh jumlah nilai terbanyak berdasarkan durasi atau ronde 

yang disepakati dinyatakan sebagai pemenang. 

3) Bila salah satu alat permainan pecah maka pemain tersebut dinyatakan kalah 

mutlak. 
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f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Fadou-tugamanu 

 

 

7. FAFIDI 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan Fafidi berasal dari dua kata fa- artinya (ber-/bermain), dan fidi artinya pidi, 

bidik. Dengan demikian fafidi dapat diartikan bermain membidik sasaran dengan 

suatu benda kecil bulat. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan (satu lawan satu), atau beregu (menurut 

kesepakatan), diperankan oleh remaja laki-laki. 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Setiap pemain menyediakan alat yang disebut famidi (pembidik) yang dibuat dari 

bilahan bambu berukuran 2,5 cm x 45 cm. Selain itu sebuah kerikil atau buah sebesar 

kelereng sebagai   fidifidi (semacam peluru yang dibidikkan), dan benda sasaran bidik 
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berupa kayu atau papan yang disebut nifidi berukuran panjang ±15 cm dan lebar ±10 

cm. Lapangan permainan berukuran ±5 x 20 meter. 

d. Sistem  

 Sebelum permainan dimulai, lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. Benda sasaran bidik dipancang tegak dengan 

ketinggian sejajar dada dengan jarak 10 meter dari tempat membidik. Samidi 

(pembidik) melakukan pembidikan pada garis batas dengan berdiri atau 

berjongkok/berlutut. Permainan dilakukan sebanyak 3 ronde, yang setiap ronde 3 kali 

membidik. Lanjutannya dilakukan oleh pemain yang lain. 

e. Penilaian 

 Setiap bidikan yang mengenai sasaran diberi nilai 1 (satu), dan pemain yang 

memperoleh jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kecermatan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Fafidi 
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8. FAGALA 

a. Nama dan pengertian 

Nama permainan ini berasal dari kata fa- atau berati ber-/bermain dan gala berarti 

baskom, baki atau talam. Fagala berarti bermain dengan berlari menerobos hampangan 

dalam formasi petak menyerupai baki persegipanjang. Ada juga yang menamakan 

permainan ini farundro. 

b. Personel 

Pemain terdiri dari 2 regu sejenis, masing-masing beranggotakan 3 orang (laki-laki 

atau perempuan usia anak, remaja, dan pemuda). Satu regu berfungsi sebagai 

penerobos dan yang satu regu lagi sebagai penghambat/penyentuh. 

c. Fasilitas dan Gambar 

Permainan ini menggunakan lapangan datar seluas ± 8 x 8 meter. Setengahnya 

ditempati oleh penerobos, dan setengahnya oleh penghambat dengan membuat garis 

petak sebagai berikut. 

  

 A1                    A2                          A3 

  

                                                                           2 m 

                                                             L 

        L 

                  4 m            B 1                   4 m 

 

 

                                 4 m 4 m 

                            B 2 

                                         G       B 3 

 

 

 

 2 m 2 m 

 

 

 Gambar 8. Fagala 
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d. Sistem (menurut kesepakatan kedua regu) 

1) Permainan dimulai dengan melakukan pengundian antara kedua regu untuk 

menentukan fungsi sebagai penerobos/penyerang dan penghambat/penyentuh. 

2) Regu penyerang/penerobos berada di depan petak, berlari berusaha menerobos 

garis petek depan, tengah, dan belakang; pergi-pulang dengan ketentuan harus 

mengelak jangan sampai tersentuh oleh si penghambat. 

3) Penghambat berusaha menyentuh badan personel penerobos pada saat melewati 

garis petak yang dijaganya, ketika lawannya pergi-pulang. 

e. Penilaian dan hadiah 

1) Bila sang penerobos lolos, tidak tersentuh maka diberikan skor sebagai berikut. 

a) Ketiga orang lolos = 10 (sepuluh) 

b) 2 orang lolos = 7 (tujuh) 

c) 1 orang lolos = 5 (lima) 

2) Setelah satu ronde dijumlahkan skornya maka dilakukan Baligala (tukar fungsi, 

penerobos menjadi penghambat, dan demikian sebaliknya). 

3) Durasi permainan dapat dilanjutkan hingga beberapa ronde menurut kesepakatan 

dan, pada akhirnya dijumlahkan skor perolehan kedua regu. Yang memperoleh 

skor lebih besar dinyatakan sebagai pemenang, dan dapat diberi hadiah menurut 

kesepakatan. 

f. Manfaat  

Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan persahabatan, kebersamaan, dan 

kedisplinan, serta kebugaran fisik. 

 

 

9. FAHENE-UE  

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fahene-ue berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), hene (susuri, 

lintasan di kaki dinding), dan ue (rotan). Dengan demikian fahene-ueberarti bermain 

menyusuri/meniti tali yang digantungkan. Permainan ini disebut juga fangosisi-sinali 

(menyusuri tali rotan). 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan laki-laki umur remaja atau pemuda. 
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c. Fasilitas 

 Alat yang digunakan adalah tali rotan yang diikatkan pada dua pohon atau batang kayu 

yang berjarak ±10 meter, dan terletak di antara dua tebing (parit, sungai, telaga, dan 

sebagainya) dengan ketinggian 2-3 meter di atas permukaan tanah. 

d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai, lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Pemain akan melintasi tali rotan dengan memegangnya, secara bergiliran menurut 

hasil undian. 

3) Tali dipegang erat dengan kedua tangan, dan bergantung, lalu bergerak maju sambil 

memutarkan badan, tangan kiri dan kanan bergantian dipindahkan (maju) ke arah 

depan, hingga mencapai ujung tali (batas capaian). 

4) Pemain yang jatuh dalam perjalanan dinyatakan kalah dan tidak dapat mengikuti 

permainan berikutnya. Pemain yang tercepat mencapai ujung tali dan tidak pernah 

terjatuh dinyatakan sebagai pemenang. 

5) Permainan berakhir setelah 2-3 ronde, atau menurut kesepakatan. 

e. Penilaian  

Permainan ini tidak dapat diperlombakan, karena itu tidak ada kriteria penilaiannya. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kehati-hatian, kebugaran fisik, dan keberanian. 

h. Gambar 

 

 

Gambar 9.  Fahene-ue 
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10. FAHULÖSA-WANÖI 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fahulösa-wanöi berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), hulö yang 

artinya pacu, saingi, lomba, dan dahului; dan manöi yang artinya memanjat. Dengan 

demikian fahulösa-wanöi dapat diartikan perlombaan adu cepat memanjat. Permainan 

ini dapat juga disebut lebih singkat Fahulö-wanöi. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan yang jumlahnya menurut kesepakatan (laki-laki 

pemuda atau dewasa). 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Peralatan terdiri dari talökhö (sengkelit tangan), endra'i (sengkelit kaki), dan balatu 

nifosaembu (parang bersama sarungnya). Selain itu digunakan pohon ohi (kelapa) 

yang berbuah setinggi 10-12 meter untuk dipanjat dan diambil buahnya (dengan cara 

menggunakan parang untuk menebas tandan buahnya). 

d. Sistem 

 Setiap pemain berada pada pangkal pohon kelapa yang akan dipanjat, dengan 

menyandang talökhö di kedua tangan, dan endra'i di kaki, serta parang dan sarungnya 

yang diikatkan pada pinggang. Talökhö dipegang setelah dilingkarkan seolah-olah 

mengikat pohon kelapa mengarah ke badannya; endra'i dipasang dengan melingkari 

kedua pergelangan  kaki mengarah ke batang kelapa, dengan posisi telapak kaki 

menghadap pohon kelapa. Setiba dan di pelepah terbawah pemain mencabut 

parangnya dan segera memotong satu pelepah dan memotong tandan buah yang sudah 

matang  sehingga jatuh ke tanah. Kemudian ia turun, setelah menyarungkan parangnya 

kembali secara meluncur/melorotkan badannya dengan memakai kembali talökhö dan 

endra'i. 

e. Penilaian 

 Pemain yang berhasil menebas pelepah dan buah kelapa serta turun dengan selamat 

dan mencatat waktu tercepat, dinyatakan sebagai pemenang. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 
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g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan, kehati-hatian, kebugaran fisik, dan disiplin. 

h. Gambar 

 

 

Gambar 10. Fahulösa-wanöi 

 

 

11.  FAKAETUTA 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fakaetuta berasal dari dua kata fa- (ber-/bermain), kaetuta yang artinya 

jingkat atau lompat. Dengan demikian fakaetuta dapat diartikan bermain dengan 

berjingkat/melompat-lompat. Permainan ini disebut juga fahela, engkleh dan, taplak 

gunung. 

b. Personel  

 Pemain terdiri dari perseorangan laki-laki atau perempuan usia anak atau remaja. 

Dapat juga dimainkan secara berkelompok. 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan adalah gundru (gundu) berupa benda ceper ±4 x 3 cm (batu, 

pecahan piring, dan lain-lain). Selain itu lapangan permainan yang datar berukuran 5 x 

10 meter, yang di dalamnya dibuat petak garis yang terdiri dari 4 petak tunggal, 2 

petak ganda (pada urutan 4 dan 5), dan satu petak puncak berbentuk setengah 

lingkaran. Ukuran petak tunggal ±40 x 60 cm, petak ganda ±40 x 90, dan petak puncak 

berdiameter ±75 cm. 
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d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai dilakukan pengundian untuk menentukan pemain 

yang lebih duluan gilirannya. 

2) Pemain melemparkan gundru pada petak (mulai dari nomor 1 sampai dengan no 

8, tidak boleh menyentuh garis), disusul dengan melompati petak bergundu 

tersebut untuk masuk pada petak tunggal berikutnya hanya dengan satu kaki, 

tetapi pada petak ganda harus dengan dua kaki sekaligus. 

3) Setelah tiba pada petak ganda (nomor 7 dan 8), pemain segera melompat seraya 

membalikkan badannya sehingga menghadap arah tempat awalnya. 

4) Selanjutnya pemain pulang menuju keluar dengan melakukan cara melompat 

seperti sebelumnya dengan ketentuan harus melangkahi petak bergundu setelah 

gundunya dipungut dengan jepitan dua jari. 

5) Dengan pola permainan yang sama pemain melanjutkannya hingga petak nomor 

8. Pada petak nomor 9 pengambilan gundu dilakukan dengan cara posisi badan 

berdiri membelakangi gundru, lalu dengan menutup mata dengan sebelah tangan, 

badan dibungkukkan ke belakang sambil memungut gundu dengan tangan lainnya 

(tidak harus menjepit dengan jari), lalu kembali tegak dan meneruskan lompatan 

seperti semula dengan ketentuan garis tidak boleh disentuh. Cara lain dapat juga 

dilakukan yakni dengan posisi jongkok membelakangi gundru, salah satu tangan 

diulurkan ke belakang untuk memungut gundunya tanpa harus menjepitnya 

dengan dua jari, lalu meneruskan permainannya dengan pola yang sama seperti 

semula. 

6) Ketika pulang pemain wajib berhenti pada petak tunggal nomor 2 untuk membuat 

tanda bintang (X) pada petak nomor 1, sehingga menjadi tempat perhentian 

baginya untuk dapat menginjaknya dengan dua kaki. 

7) Tanda bintang tadi disebut tandra wemõna (tanda kemenangan atau bintang 

kemenangan). 

8) Setelah ronde ini maka ia berhenti, digantikan oleh pemain lainnya dengan 

melakukan pola bermain yang sama, dan ketika melintasi petak berbintang ia 

harus melangkahinya. 

9) Ada beberapa ketentuan yang tidak bisa dilanggar, dan bila dilanggar 

permainannya dinyatakan batal, dan langsung digantikan oleh pemain lainnya. 

Ketentuan tersebut adalah: petak tunggal tidak bisa diinjak dengan  kedua kaki, 

ketika berada di petak tunggal kaki tidak bisa menyentuh garis; petak berbintang 

hanya dapat diinjak  oleh pemiliknya kecuali oleh peminjam memohon izin 
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dengan mengatakan Tola, ba? (izin, ya?), dan gundu tidak bisa menyentuh garis 

petak. 

10) Permainan berakhir setelah salah seorang pemain tidak mampu melompat 

melangkahi beberapa petak berbintang. 

e. Penilaian  

 Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka penilaiannya dilakukan dengan 

memilih siapa yang banyak bintangnya sebagai pemenang. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan, 

kegembiraan, kecermatan,  kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 
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Gambar 11. Fakaetuta 
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12.  FAKI'O-MAO 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainan Faki’o-mao berasal dari tiga kata yakni fa- artinya (ber-/bermain), ki'o 

(ekor), dan mao (kucing). Dengan demikian Faki'o-mao dapat diartikan bermain 

seakan-akan menggambarkan pertalian ekor kucing. Sering juga permainan ini disebut 

fakiokio-mao karena pada awal bermain semua pemain menyanyikan lagu rakyat yang 

berjudul dan berteks awalnya kiokio-mao. Kadang permainan ini disebut juga fakio-

mao. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari satu kelompok yang terdiri dari 3- 6 orang anak sejenis. 

c. Fasilitas 

 Lapangan permainan berukuran ± 4- 5 meter. 

d. Sistem 

1) Permainan dimulai dengan menghimpun juluran kedua tangan ke depan (dalam 

posisi berdiri) dan saling berimpit telapak tangan yang disusun tindih-menindih ke 

atas sambil mencubit punggung telapak tangan teman. 

2) Bersama-sama menyanyikan lagu kiokio-mao seraya bersama-sama memainkan 

tangannya turun naik hingga akhir lagu. Pada akhir lagu secara serentak 

melepaskan tangan, lalu duduk di tanah dan siapa yang terakhir duduk dianggap 

sebagai pemain yang kalah. 

3) Pemain yang kalah ditugasi mengejar pemain yang lain, untuk berusaha menjamah 

salah seorang dari mereka,  untuk menebus kekalahannya.  

4) Bila berhasil menjamah maka permainan dihentikan, dan dilanjutkan lagi seperti 

pola sebelumnnya. 

5) Permainan berakhir setelah pemain merasa puas atau menurut durasi yang 

disepakati. 

e. Penilaian 

 Bila permainan ini diperlombakan, penilaiannya dilakukan dengan menghitung 

frekuensi tertinggi tidak pernah menjadi pengejar. 

f. Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 
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g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

Gambar 12. Faki’o-mao 

 

 

13.  FAKUDO-LEWUÖ 

1. Nama dan Pengertian 

Permainan fakudo-lewuö berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), kudo (kuda, 

tunggangan), dan lewuö (bambu). Dengan demikian Fakudo-lewuö dapat diartikan 

bermain menunggang tongkat bambu. Ada juga yang menyebutnya Fa'ora-lewuö. Di 

daerah lain disebut juga permainan egrang atau jangkungan. 

2. Pesonel 

 Pemain terdiri dari perseorangan atau beregu (laki-laki umur remaja atau pemuda). 

3. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan terdiri dari sepasang tongkat bambu yang terbuat dari bambu 

(berbentuk bulat persegipanjang) yang ditancapkan pada tiang bambu   berukuran 

panjang 2,5-3 meter, berdiameter 6-7,5 cm, dan potongan kayu berukuran panjang 25-

30 cm berdiameter ±3 cm, dengan ketinggian ±65 cm (dapat disepakati menurut situasi 

dan kondisi), sebagai pijakan pemain. Selain itu diperlukan hamparan kosong sebagai 

lintasan permainan minimal 10 x 60 meter. 
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4. Sistem 

1) Permainan dimulai pada batas awal dengan menaiki kudo-lewuö, selanjutnya 

berjalan melaju menuju batas akhir.  

2) Pemain yang terjatuh dalam perjalanan dinyatakan kalah dan tidak diperkenankan 

melanjutkan permainan. 

5. Penilaian 

Bila permainan ini diperlombakan maka kriteria penilaiannya adalah kecepatan dan 

tidak pernah jatuh. 

6. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

7. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan, 

kegembiraan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

8. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 13. Fakudo-lewuö 
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14.  FAKUDO-SOLE 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fakudo-sole berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), kudo (kuda, 

tunggangan), dan sole (tempurung). Dengan demikian fakudo-sole dapat diartikan 

bermain menunggang tempurung .Ada juga yang menyebutnya fatafa-sole. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan (laki-laki atau perempuan, umur anak atau remaja). 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan terdiri dari sepasang belahan tempurung yang bermata, yang 

salah satu matanya dilubangi. Sebaiknya tempurung itu diambil dari buah kelapa yang 

tingkat kematangannya disebut olaeguara (bukan yang muda dan bukan yang tua 

sekali). Selain itu seutas tali yang kuat berdiameter 0,5 cm sepanjang ±5 meter, pada 

kedua ujungnya diikatkan potongan kayu kecil berukuran 5 x 2 cm yang digunakan 

sebagai sangkutan tali yang dipasang di permukaan bawah tempurung. Selain itu 

diperlukan lapangan permainan yang rata dan padat  minimal sepanjang 20 meter.  

d. Sistem 

1) Permainan dimulai pada batas awal dengan menaiki tempurung yang telah dipasang 

talinya. 

2) Tali tempurung ditegangkan setinggi dada lalu dipegang erat, jari jempol dan 

telunjuk kaki menjepit tali permainan, lalu berlari kencang menuju batas akhir. 

3) Pemain berusaha tidak pernah jatuh dalam perjalanan menuju batas akhir, dan bila 

ternyata jatuh maka ia dinyatakan kalah dan tidak diperkenankan melanjutkan 

permainan. 

e. Penilaian 

Bila permainan ini diperlombakan maka kriteria penilaiannya adalah kecepatan dan 

tidak pernah jatuh. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan, 

kegembiraan, kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

 



Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nias 27 
 

h. Gambar 

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 14. Fakudo-sole 

 

15.  FALAFU 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan falafu berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), lafu (lantingkan, 

lambungkan, benturkan). Dengan demikian falafu dapat diartikan bermain dengan 

melantingkan sesuatu hingga membentur sesuatu. Di daerah lain dahulu permainan ini 

disebut famai-kara (bermain gundu batu). 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan atau beregu (setiap regu terdiri dari dua orang), laki-

laki umur remaja atau pemuda. 

c. Peralatan dan Fasilitas  

 Alat yang digunakan adalah batu ceper berukuran 8-10 cm x 3-5 cm berbentuk 

persegi-panjang atau bulat, disebut undru (gundu). Selain itu diperlukan lapangan 

permainan berukuran ±10 x 15 meter. 

d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Permainan ini dapat dilakukan sebanyak 3 ronde atau menurut kesepakatan. 

Permainan dimulai oleh yang menang undi, dengan melemparkan  batu lafu agar 

mengenai batu lawannya yang telah diletakkan tegak di garis permainan dengan 

kejauhan ±15 meter atau menurut kesepakatan. 
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3) Bila berhasil mengenai batu tersebut maka dia melanjutkan permainan tahap kedua 

yakni meletakkan batu lafu di atas punggung telapak salah satu kakinya untuk 

dilantingkan agar mengenai batu lawannya. 

4) Bila tidak berhasil mengenai batu lawan, maka pada tahap pertama tadi ia 

melakukan pelantingan gundunya dengan cara berdiri melendutkan badan 

membelakangi batu lawannya dan melemparkan batunya ke arah belakangnya 

hingga mengenai batu lawannya. Ia melakukan ini dengan jarak 1 meter dari letak 

batu lawannya. 

5) Bila gundu lawan kena dan pecah, maka pemain tersebut dinyatakan menang 

mutlak. 

6) Bila pada tahap kedua gundu lawan tidak dikenai, maka permainannya dianggap 

berakhir, dan diteruskan oleh lawannya. 

7) Bila permainan dilakukan beregu maka pola permainan mengikuti cara yang sama. 

8) Bila pemainnya perempuan maka ketika batu lafu lawan belum dikenai maka ia 

dapat melakukan pelemparan melalui celah kelangkang kakinya dengan posisi 

seperti yang dilakukan oleh laki-laki dengan jarak 1 meter dari gundu lawannya. 

e. Penilaian 

Pemain yang berhasil membenturkan gundunya pada gundu lawan diberi nilai 1 (satu), 

sedangkan bila gundu lawannya pecah diberi nilai 12 (dua belas) dinyatakan menang 

mutlak. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permaian  

Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan, 

kegembiraan, kehati-hatian, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Falafu 
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16. FALU'I-BEKHU 

a) Nama dan Pengertian 

 Permainan Falu'i-bekhu berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), lu'i 

(gendong), dan bekhu (makhluk yang tak terlihat). Jadi Falu'i-bekhu dapat diartikan 

bermain menggendong saling membelakangi sehingga saling tidak dapat melihat 

(bertolak punggung). Permainan ini kadang juga disebut falu'i-ero. 

b) Personel 

 Pemain terdiri dari sepasang atau lebih laki-laki remaja atau dewasa, berfungsi 

sebagai solu’i (penggendong), dan nilu’i (yang digendong). 

c) Fasilitas 

 Lapangan permainan berukuran 10 x 30 meter berupa dataran, dengan membuat garis 

awal dan garis akhir dengan jarak sesuai dengan yang disepakati. 

d) Sistem 

 Permainan dilakukan secara serentak setelah pemain saling membelakangi dan 

mengaitkan siku. Setelah aba-aba mulai, pemain serentak meninggalkan garis awal 

menuju garis akhir dengan ketentuan penggendong membungkukkan badannya, 

pasangannnya menempati punggunggnya dengan menjulurkan kedua kakinya ke 

bawah; bila dalam perjalanan yang digendong ternyata jatuh maka  pasangan tersebut 

dinyatakan kalah; sedangkan yang menang adalah yang tidak pernah berhenti selama 

perjalanan. 

e) Penilaian 

 Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka penilaian menggunakan kriteria tidak 

pernah berhenti dan tidak pernah jatuh. 

f) Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g) Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 
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h) Gambar 

  

Gambar 16. Falu'i-bekhu 

 

 

17.  FA'OMO 

a. Nama dan Pengertian 

 Permainan fa'omo berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan omo yang 

artinya rumah, graha, himpunan keluarga, atau tempat huni. Dengan demikian fa'omo 

dapat diartikan bermain buah seakan-akan dalam sebuah rumah/bilik, di daerah lain 

disebut bermain dakon. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari dua orang perempuan usia anak dan remaja (perseorangan), satu 

lawan satu.  

c. Peralatan dan Fasilitas  

 Alat yang digunakan terdiri dari omo (rumah/tempat bermain) yang terbuat dari papan 

atau batang kayu yang berukuran ±60 x 15 cm. Di dalamnya terdapat dua lubang besar 

berukuran 10 x 5 cm yang berada di kedua ujung papan permainan dan 10 lubang kecil 
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yang letaknya dibagi dua, lima buah di satu sisi dan lima buah lagi di sisi lainnya 

secara berhadapan dengan garis batas selebar 2 cm. Lubang besar disebut sinata 

(ruang tamu) khusus dalam permainan ini, tapi lebih sering disebut omo dan liang 

kecil disebut bate'e (bilik). Selain itu diperlukan bua-wamaisa (lebih sering disebut 

bua) berupa batu kerikil,l atau biji jagung, atau kima, atau kelereng, yang berdiameter 

0,5 - 1 cm sebanyak 50 buah. Tempat bermain dapat menggunakan lantai atau 

lapangan. 

d. Sistem 

1) Setiap lubang bilik diisi dengan buah permainan sebanyak 5 butir masing-masing.  

2) Kedua pemain duduk berhadapan menurut sisi omo.  

3) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk 

menentukan pemain yang lebih duluan gilirannya.  

4) Permainan dimulai dengan memungut butiran yang ada pada salah satu lubang 

yang di depannya, lalu mendistribusikannya sesebutir untuk tiap lubang lainnya 

dengan arah yang berlawanan dengan perputaran jarum jam, termasuk mengisi 

omo yang terletak di ujung kanannya. 

5) Bila butiran berakhir pada lubang yang masih berisi maka ia berhak meneruskan 

permainan. 

6) Bila butiran berakhir pada lubang yang kosong di sisi depannya maka semua 

butiran yang ada tepat di lubang hadapannya dan berisi itu dijadikan miliknya, 

lalu menyimpan di omo miliknya (sebelah kanannya).  

7) Bila butiran berakhir pada lubang yang kosong di sisi depan lawannya maka ia 

dinyatakan berhenti dan digantikan oleh lawannya untuk meneruskan permainan 

dengan pola yang sama.  

8) Demikian seterusnya hingga tidak ada sisa butiran. Setelah butiran terkumpul di 

lubang omo maka pemain kembali mengisi bilik lainnya.  

9) Bila ternyata ada kelebihan butiran maka sisa itu disimpan di lubang omo sebagai 

tambahan perolehan buah pada permainan berikutnya. 

10) Bilik yang tidak terisi( tidak memenuhi jumlah lima buah) dibiarkan saja kosong 

dan tidak akan pernah diisi lagi. Bilik yang kosong itu dinyatakan akhozi atau 

hangus. 

11) Bila bilik lawan telah dinyatakan hangus dan telanjur diisi oleh pihak lawan, maka 

butiran yang berada di bilik depannya dipungut semua dan disimpan di liang omo-

nya.  
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12) Bila butiran di lubang omo ternyata berjumlah kurang dari lima buah maka 

permainan dinyatakan selesai, dan dapat dilanjutkan pada babak berikunya 

menurut kesepakatan. 

e. Penilaian  

 Pemain yang berhasil mengumpulkan lebih banyak butiran dinyatakan sebagai 

pemenang. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kecermatan,  kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta 

sportivitas. 

h. Gambar 

    

    

    

    

    

    

    

Gambar 17. Fa'omo 

 

18.  FAMBINIMBINI 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fambinimbini berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan bini'ö 

(sembunyikan, dalam bentuk kata ulang menjadi mbinimbini yang artinya tempat 
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persembunyian). Dengan demikian fambinimbini dapat diartikan bermain mencari 

tempat persembunyian. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari 4-6 orang laki-laki atau perempuan umur remaja, dengan fungsi 

samini (yang bersembunyi) dan sangobini (pencari) sebanyak hanya satu orang. 

c. Fasilitas 

 Permainan ini menggunakan lapangan permainan ±10 x 20 meter, dan tiang 

cendongan berupa batang kayu berukuran 1,5-2 meter yang ditancapkan di tengah 

lapangan, atau boleh juga menggunakan benda yang tersedia seperti tiang jemuran, 

pohon, atau dinding rumah. 

d. Sistem 

1. Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk 

menentukan pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2. Sangobini mengambil tempat di tiang cendong sambil menutup mata dengan 

kedua telapak tangannya. 

3. Sementara itu semua samini berlari berpencar mencari tempat persembunyian di 

sekitar lapangan (semak, dibalik pintu, balik pohon). 

4. Beberapa saat kemudian sangobini menanyakan “Noa?” (sudahkah?) 

5. Bila samini sudah bersembunyi maka mereka tidak menjawab. Selanjutnya 

sangobini mulai mencari tempat persembunyian lawannya. 

6. Bila sangobini menemukan salah seorang lawannya maka ia meneriakkan nama 

pemain samini itu dan segera berlari menuju cendong (misalnya “Ka Sane”). 

7. Bila samini mendahului sangobini tiba di tiang cendong maka sangobini 

dinyatakan kalah. 

8. Bila sangobini tidak dapat menemukan seorang pun maka ia dinyatakan kalah dan 

statusnya tetap sebagai sangobini. 

9.  Permainan dilanjutkan dengan pola yang sama hingga sangobini menemukan 

samini dan tiba lebih cepat mencapai tiang cendong. 

10. Apabila sangobini menemukan lebih dari satu orang maka mereka yang berstatus 

sangobini itu melakukan pengundian guna menentukan siapa salah seorang yang 

jadi sangobini. 
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e. Penilaian  

Permainan ini tidak dapat diperlombakan. 

f. Hadiah 

Berhubung karena tidak ada pemenang maka pemberian hadiah juga tidak ada. 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 18.  Fambinimbini 

 

19.  FARIBO 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan faribo berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan ribo (lontar, 

dalam bentuk kata ulang menjadi riboribo yang artinya sesuatu yang 

dilontarkan/dilemparkan). Dengan demikian faribo dapat diartikan bermain 

melontarkan sesuatu agar mengenai sasaran tertentu. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan (laki-laki umur anak, remaja, atau dewasa). 
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c. Peralatan dan Fasillitas 

 Alat yang digunakan adalah sebuah batu lontaran berukuran sebesar telur ayam dan 

seutas tali pengikatnya terbuat dari kulit kayu oholu (kulit batang kayu terap) atau bou 

(kulit batang sejenis kayu waru) sepanjang ±45 cm. Selain itu diperlukan sepotong 

kayu berukuran 50 x 2,5 cm sebagai pegangan pemain untuk melontarkan batu. 

Sebagai sasaran lontar diperlukan fasilitas berupa benda yang berukuran ±10 x 20 cm 

seperti jantung pisang yang digantung di atas dahan pohon atau tiang bambu setinggi 

±10 meter di atas permukaan tanah dengan jarak 15 meter dari tempat melontarkan. 

d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Pemain awal menempati garis batas dan mempersiapkan peralatannya beserta batu 

cadangannya untuk melontarkannya batu sebanyak tiga kali berturut-turut pada 

setiap ronde. 

3) Bila ditemukan beberapa pemain yang mendapat nilai yang sama maka permainan 

dilanjutkan pada ronde berikut hingga mendapat selisih nilai, guna mengurutkan 

pemenang. 

4) Dalam permainan ini pemain dilarang melewati garis batas dan melontar dengan 

dua tangan. 

e. Penilaian 

Bila permainan ini diperlombakan maka kriteria penilaiannya adalah setiap lontaran 

mengenai sasaran diberi nilai 1 (satu). 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan (misalnya 

menyuruh regu lawannya menggendong merekaregunya berkeliling lapangan 

permainan). 

g. Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 
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h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 19.  Faribo 

 

20.  FARAGO-UE 

a) Nama dan Pengertian 

Permainan farrago-ue berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), rago (bola 

rotan yang menyerupai takraw berukuran sebesar bola sepak), dan ue (rotan). 

Dengan demikian farrago-ue dapat diartikan bermain bola rotan dengan 

menyepak/menendang. 

b) Personel 

 Terdiri dari 6 orang pemain dalam bentuk regu. 

c) Peralatan dan Fasilitas  

 Pemain memerlukan bola rotan berdiameter 17,5 cm dan lebar belahan rotan 0,5 cm, 

jumlah lubang 12 buah, dan jumlah jalinan lilitan rotan berukuran lebar ±2,5 cm. 

Lapangan harus berupa tanah kosong berukuran 10 x 6 meter yang di tengah 

lapangannya dibuat lingkaran kecil berdiameter 2 meter sebagai tempat tendangan 

bola pertama. 

d) Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai dilakukan pengundian untuk menentukan pemain 

yang lebih duluan gilirannya 
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2) Regu pemain awal melakukan tendangan awal dari tengah lingkaran dalam, 

dikirim kepada pemain lainnya dengan larangan tidak boleh berulang dikirim 

kembali kepada si pengirim. 

3) Tendangan oleh seorang pemain dapat diulang sampai dua kali atau dapat 

diteruskan kepada pemain yang lain, serta boleh dengan cara menyundul atau 

cara lain. 

4) Pemain yang menerima bola servis menyuarakan “Satu” dan meneruskan 

penghitungan angka sebanyak tendangan atau cara lain (seperti sundulan). 

5) Bila terdapat kesalahan penyebutan angka oleh pemain, maka dianggap batal 

dan kembali dilakukan tendangan servis dengan ketentuan angka perolehan tetap 

diperhitungkan. 

6) Permainan berakhir apabila telah mencapai durasi yang telah disepakati. 

e) Penilaian 

 Pemenang adalah regu yang mampu mengumpulkan angka tertinggi berdasarkan 

frekuensi rago-ue mengudara dengan rincian sebagai berikut. 

1) Tendangan kaki bernilai 1 (satu) 

2) Lutut bernilai 2 (dua) 

3) Kepala bernilai 3 (tiga) 

4) Siku bernilai 4 (empat) 

5) Bahu bernilai 5 (lima) 

6) Dada bernilai 6 (enam) 

f) Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g) Manfaat Permainan 

 Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kehati-hatian, 

ketangkasan,  kegembiraan,  kewaspadaan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, 

serta sportivis. 
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h) Gambar 

 

 

Gambar 20. Farago-ue 

 

21.  FATAHÖ-BUA 

a. Nama permainan dan Pengertian 

Permainan fatahö-bua berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), tahö (tebak, 

terka), dan bua (biji, buah, gundu). Dengan demikian fatahö-bua dapat diartikan 

bermain menebak dimana letak buah yang telah disembunyikan. 

b. Personel 

 Terdiri dari perseorangan atau beregu (masing-masing 4 orang) usia anak atau remaja 

laki-laki. Pembagian fungsi adalah sebagai sangirö yang menyimpan dan sanahö 

(penebak), masing-masing dua orang. 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Peralatan yang digunakan adalah bua berupa batu kecil atau kerikil atau biji jagung 

atau biji saga, atau kelereng dan sebagainya. 
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d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk 

menentukan pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Setiap regu menetapkan personel yang berperan sebagai lagigia (kapten) 

lapangan. 

3) Permainan dimulai, kedua regu berbaris berhadapan dalam jarak 1,5-2 meter, satu 

regu melakukan posisi istirahat, telapak tangannya menghadap ke atas, menunggu 

buah yang akan diletakkan oleh lagigia temannya. Selanjutnya ketiganya 

mengubah posisi tangan secara menjulurkannya lurus ke depan, dan 

mengepalkannya dengan menghadap ke bawah. 

4) Regu lawan bertugas menerka di tangan siapa buah itu disimpan. 

5) Lagigia regu penebak melakukan penelitian dengan mencermati air muka regu 

lawannya. Selanjutnya ia menetapkan pilihannya bahwa batu itu tersimpan di 

tangan seseorag yang diyakininya telah menyimpan dalam genggamannya. 

6) Lagigia regu penebak menanyakan “noa?” (sudah?) baru membisikkannya 

kepada teman regunya siapa personel yang menyimpan buah itu, kemudian secara 

serempak mereka meneriakkan kata “Ya'ugö” (Anda) artinya kamulah, seraya 

menunjuk orang yang dimaksud tadi. 

7) Regu sangirö menyuruh temannya membalikkan tangan untuk mengecek di 

tangan siapa tersimpan batu tersebut. Seterusnya lagigia meneriakkan “bokai” 

(buka) sehingga dalam kepalan tangannya dapat dilihat berisi atau kosong. 

8) Setelah ternyata benar maka regu penebak serentak meneriakkan “He”. 

9) Selanjutnya permainan dilakukan oleh regu yang telah menang menebak tadi. 

10) Kegiatan ini dapat dilakukan beberapa ronde menurut kesepakatan. 

e. Penilaian  

Bila permainan ini dijadikan perlombaan maka penilaiannya didasarkan pada 

frekuensi kebenaran menebak. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permaian 

Permainan ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kecermatan, 

kegembiraan,  ketangkasan, daya analisis, kebersamaan, disiplin, serta sportivitas. 
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h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                      Gambar 21.  Fatahö-bua 

 

 

22.  FATUGAMANU 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fatugamanu berasal dari duakata yakni fa- (ber-/bermain), dan tugamanu 

artinya balung ayam. Dengan demikian fatugamanu dapat diartikan bermain dengan 

menggunakan alat yang menyerupai balung ayam. Permainan ini dapat disebut juga 

Fa'asi. 

Di daerah lain di Indonesia permainan fatugamanu disebut patok lele. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan (satu lawan satu), atau secara beregu yang terdiri dari 

tiga orang setiap regu, (laki-laki atau perempuan) berusia anak-anak, remaja, pemuda, 

atau dewasa. 

c. Peralatan 

 Peralatan permainan terdiri dari bahan berikut. 

1) Satu potong kayu bulat berdiameter 2-4 cm, panjang 40-50 cm,biasanya disebut 

famözi dugamanu (pemukul) dan disebut juga ina'asi. 

2) Satu potong kayu bulat lainnya berdiameter 1,5-2,5 cm, panjang 15 cm, biasanya 

disebut tugamanu (potongan kayu yang dipukul) atau disebut juga ono'asi. 
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3) Satu lubang kecil tanah sedalam 4 cm, panjang 10 cm dan lebar 4 cm,biasanya  

disebut kowo naha dugamanu (lubang tempat potongan kayu yang dipukul), dibuat 

dipinggir lapangan sebelah dalam. 

4) Sebidang lapangan permainan berukuran ±5 x 10 meter. 

d. Sistem 

 Sebelum permainan dimulai, yang lebih dahulu dilakukan adalah mengundi dengan 

melakukan suten secara mengadu jari untuk menentukan siapa yang menang, sebagai 

pemain yang mengawali. Permainan dimulai dengan mengungkit tugamanu (potongan 

kayu yang dipukul)  yang telah diletakkan melintang di atas lubang permainan, dengan 

menggunakan kayu pengungkit. Lawan-bermain berusaha menadah tugamanu tadi. 

Selanjutnya ia melemparkannya ke arah lubang permainan agar mengenai kayu 

pengungkit yang telah diletakkan melintang di atas permukaan lubang. Bila tugamanu 

itu menyentuh kayu pemukul, maka seterusnya status pemain beralih (permainan 

dilakukan oleh lawannya). Sesudah tahap ini dilanjutkan dengan melambungkan 

tugamanu oleh tangan yang memegang pemukul, lalu memukulnya ke arah depan 

agar lawan bermain berupaya menadahnya. Tahap berikutnya tugamanu diletakkan 

miring dalam lubang dengan salah satu ujung berada di luar lubang, bagian ujung luar 

tadi dipukul supaya terpental, lalu dipukul lagi dengan pemukul agar terlontar jauh. 

Akhirnya dilakukan pukulan ekstra-berganda dengan uraian nilai sebagai berikut. 

1) Pukulan berganda 2-5 kali diukur dengan kayu pemukul dikali satu. 

2) Pukulan 6-9 kali diukur dengan tugamanu dikali dua. 

3) Pukulan lebih dari 9 kali tanpa diukur, langsung dinyatakan sebagai pemenang 

(mutlak). 

e. Penilaian 

 Bila tugamanu dapat menyentuh kayu pengungkit, maka pemain mendapat nilai 1 

(satu). Bila berhasil menadah tugamanu pada tahap kedua maka diberi nilai 2 (dua). 

Nilainya diperoleh dari angka berapa kali panjang tugamanu dari tempat menadah 

hingga lubang permainan. Pada tahap berikutnya penilaian dilakukan dengan cara  

mengukur jarak dari liang sampai ke tempat tugamanu dengan menggunakan kayu 

pemukul, sehingga hasil angka penggukuran menjadi nilai si pemain.  

f. Pemberian Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat permainan 
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 Permainan ini bermanfaat untuk melatih dan menghasilkan ketangkasan, keterampilan 

berhitung, kebersamaan, kebugaran fisik, penghiburan/kegembiraan, disiplin, serta 

sportivitas. 

h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 22. Fatugamanu 
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2.2 OLAHRAGA TRADISIONAL 

1. FABELUGAMA 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan Fabelugama berasal dari tiga kata yakni fa- (ber-/bermain), belu (musang), 

dan gama (lingkaran/bulatan). Dengan demikian fabelugama dapat diartikan bermain 

seolah-olah menohok/menombak musang yang sedang berlari, dalam bentuk lingkaran 

atau bulatan yang digelindingkan. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari dua regu atau lebih.Setiap regu terdiri dari 5 orang pemain, yakni 

samagaőlő (penggelinding lingkaran rotan) sebanyak 1 orang, dan 

sangahandro/sanoho (penohok/penombak) sebanyak 4 orang (laki-laki usia remaja, 

pemuda, atau dewasa). Permainan ini dapat juga dilakukan secara perseorangan (1 

lawan 1 secara bergantian) 

c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan adalah toho (tombak) yang terbuat dari bambu atau kayu bulat 

sepanjang ±2,5 meter berdiameter 2-3 cm, yang pada bagian ekornya diikatkan tali 

sepanjang 1,5 meter; serta gama (lingkaran) yang berdiameter 75-90 cm yang terbuat 

dari rotan berdiameter 2-3 cm, yang kedua ujungnya telah dipotong secara nisaule 

(miring) yang kemudian disatukan dan diikat kuat agar dapat digelindingkan.  

 Lapangan permainan berukuran ±10 x 20 meter atau menurut kebutuhan,  berupa 

dataran tidak berbatu, dan jauh dari lintasan orang. Pada lapangan itu dibuat tandrösa 

(tumpukan rumput atau pasir) sebagai areal tancapan tombak yang akan dilesat oleh 

penohok. Pada tempat awal menohok dibuat garis ola nahia gahe wanibo toho (batas 

pijakan kaki) sehingga berjarak 10 meter dari tempat penggelindingan. Selain itu dibuat 

juga garis ola wamagaölö gama (batas penggelindingan) yang lebarnya 2 x 3 meter dan 

panjangnya ±10 meter. 

d. Sistem  

1) Permainan terdiri dari 3 babak. Setiap babak terdiri dari 3 ronde. Setiap ronde 

terdiri dari 4 orang penohok dan 1 orang penggelinding. Setiap penombak 

mendapat giliran menombak 1 kali saja secara bergiliran. 

2) Sebelum permainan dimulai, dilakukan pengundian melalui suten untuk 

menentukan pemain yang lebih duluan gilirannya. 
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3) Pada ronde pertama penohok melakukan ancang-ancang sejauh 4-5 meter dari batas 

pijak kaki penohok. 

4) Gama digelindingkan untuk memberi kesempatan bagi penohok melesatkan 

tombaknya agar menembus lingkaran. 

5) Kegiatan seperti ini dilanjutkan untuk penohok berikutnya.  

6) Permainan dilanjutkan pada ronde kedua hingga ronde ketiga dengan pola 

permainan yang sama. 

e. Penilaian 

Permainan ini dapat diperlombakan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai 

berikut. 

1) Pemain tidak akan mendapat nilai apabila sebagai berikut. 

a) Tombak tidak mengenai gama dan gama tidak tertahan. 

b) Tombak mengenai gama dan gama tidak tertahan. 

c) Penohok memijak garis pembatas yang telah ditetapkan. 

d) Gama yang digelindingkan keluar dari garis kiri atau kanan. 

e) Penggelinding memijak garis pembatas yang telah ditetapkan. 

2) Pemberian nilai kepada pemain dilakukan sebagai berikut. 

a) Bila mengenai lingkaran tapi tidak merebahkannya, diberi nilai 3 (tiga) 

b) Bila hanya menembus tengah lingkaran tetapi talinya membelit lingkaran, diberi 

nilai 2 (dua). 

c) Bila hanya menembus tengah lingkaran tanpa membelitnya, diberi nilai 1 (satu). 

d) Nilai perolehan dijumlahkan hingga ronde ketiga. 

e) Bila jumlah perolehan nilai ternyata sama angkanya, maka dilakukan 

penambahan ronde hingga terjadi jumlah yang berbeda. 

f) Pemenang ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan nilai yang tertinggi. 

f. Hadiah 

 Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan (misalnya menyuruh 

regu lawannya menggendong regunya berkeliling lapangan permainan). 

g. Manfaat Permainan 

 Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kecermatan, kebersamaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 
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h. Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fabelugama 

 

 

2. FAFUSI 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fafusi berasal dari dua kata yakni fa- artinya (ber-/bermain), dan fusi 

yang artinya sumpit/sumpitan. Dengan demikian fafusi dapat diartikan bermain 

dengan menggunakan sumpitan sebagai alat memanah. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan atau secara beregu menurut kesepakatan (pemuda 

atau dewasa). 

c. Peralatan dan Fasilitas 

Peralatan terdiri dari fusi (sumpitan) yang dibuat dari potongan bambu berdiameter 

2-2,5 cm panjang 2,5-3 meter yang telah dilubangi, sepotong anak sumpit yang 

terbuat dari bambu tua yang salah satu ujungnya diruncingkan, lurus, tipis, kuat, dan 

ringan, diameter 0,5 cm, panjang 40-45 cm, yang pada bagian pangkalnya diberi 

balutan kapas yang direkat dengan getah pohon. Selain itu diperlukan fasilitas berupa 

lapangan permainan berukuran 5 x 20 meter, dan benda sasaran berupa jantung 

pisang atau batang pisang berdiameter 15-20 cm yang digantungkan pada dahan 

pohon setinggi 4 meter dari permukaan tanah.  

d. Sistem  

Sebelum permainan dimulai dilakukan pengundian untuk menentukan pemain yang 

lebih duluan gilirannya. Setiap pemain menempati posisi yang telah ditentukan 

berdiri atau berlutut untuk melakukan penyumpitan sebanyak 3 kali berturut-turut, 
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sebanyak 3 ronde. Jarak pemain dengan benda sasaran adalah 15 meter.Pemain yang 

gagal melejitkan anak sumpit pada setiap kali kesempatan gilirannya dinyatakan 

kalah, dan tidak diizinkan menyelesaikan ronde yang sedang berjalan. 

e. Penilaian 

 Permainan ini dapat diperlombakan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai 

berikut. 

 Setiap mengenai sasaran (tertancap atau tersentuh) diberi nilai 1 (satu). 

f. Hadiah 

 Pemain yang mendapat jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

g. Manfaat Permainan 

 Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan, kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Fafusi 
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3. FAKETE-BULUGO'O 

a) Nama dan Pengertian 

Permainan fakete-bulugo'o berasal dari empat kata yakni fa- (ber-/bermain), kete 

(petik), bulu (daun), dan o'o (diluluhkan menjadi go'o) yang berarti ilalang. Dengan 

demikian fakete-bulugo'o diartikan bermain berlari sambil memetik/memegang daun 

ilalang. 

b) Personel 

 Pemain terdiri dari sepasang laki-laki atau perempuan sejenis usia remaja dan 

pemuda. 

c) Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan adalah sehelai daun ilalang. Selain itu diperlukan tanda batas 

awal dan akhir permainan dengan lapangan sepanjang ±100 x 10 meter. 

d) Sistem 

 Permainan dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. 

1) Adu kecepatan berlari melintasi jalur yang telah ditentukan sambil memetik 

daun ilalang yang ada di sekitar lintasan dan meletakkannya di tempat yang 

sudah ditentukan pada batas akhir. Pada awal permainan ini, kedua pemain 

berdiri sejajar pada batas  awal, dengan posisi siap berlari. Kemudian pada saat 

yang sama berlari menuju batas akhir sambil memetik daun ilalang yang tersedia 

di lintasan, lalu meletakkannya di tempat yang telah ditentukan pada batas akhir. 

Pemain yang mencapai batas akhir, dan tercepat meletakkan ilalang di 

tempatnya, dinyatakan sebagai pemenang. 

2) Adu kecepatan berlari dengan menjaga jarak. Pemain di depan berusaha untuk 

tidak dapat disentuh dan pemain belakang berusaha untuk menyentuh pemain 

yang di depannya. Kemudian untuk menentukan pemain depan maka lebih 

dahulu dilakukan pengundian. Pemain depan berdiri tepat pada batas awal, dan 

pemain belakang berdiri di belakangnya, sambil keduanya memegang ujung 

daun ilalang. Lalu keduanya berlari sembari daun ilalang dilepas. Pemain yang 

ada di belakang berusaha menjamah pemain di depan. Bila pemain depan dapat 

terjamah, maka pemain tersebut menggendong pemain yang telah menjamahnya 

sampai batas akhir, dan pemain yang digendong tersebut dinyatakan sebagai 

pemenang pada ronde tersebut. 
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  Bila pemain depan tidak terjamah maka dia yang menjadi pemenang  pada ronde 

tersebut. Permainan dilanjutkan sampai 3 ronde atau menurut kesepakatan. 

e. Penilaian 

 Pemenang akhir adalah pemain yang terbanyak menang pada setiap ronde 

f. Hadiah 

 Pemain yang mendapat jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

g. Manfaat Permainan 

 Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan kegembiraan,  

ketangkasan, kehati-hatian, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 
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                       Gambar 3. Fakete-bulugo'o 
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4. FAROINA 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan Faroina berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan roina 

(melompat kearah depan sekuat tenaga). Dengan demikian faroina dapat diartikan 

bermain lompat jauh, karena itu dapat juga disebut fataoka-aröu (fa=ber-/bermain, 

taoka- lompati, aröu- jauh 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan, pemuda dan dewasa, laki-laki atau perempuan. 

c. Fasilitas 

 Permainan ini menggunakan lapangan tanah kering atau berpasir yang dilengkapi 

dengan tarahösö (alas pijakan), berupa tumpukan tanah/pasir, bilahan papan, garis 

atau tali, dan hamparan pasir di tempat tujuan lompatan. 

d. Sistem 

1) Permainan dimulai secara berurutan setelah mengambil ancang-ancang sebanyak 

3 ronde 

2) Jarak lompatan pada uji coba lapangan disepakati misalnya 3 meter. 

3) Bila berhasil melompatinya maka yang bersangkutan berhak mengikuti tahap 

selanjutnya. 

4) Jarak lompatan pada tahap kedua ditambah menjadi 3,5 meter. 

5) Pada tahap ketiga jarak lompatan ditambah menjadi 4 meter 

6) Tahap berikunya dilakukan dengan pola yang sama atau menurut kesepakatan. 

e. Penilaian 

Bila permainan ini diperlombakan maka kriteria penilainnya didasarkan pada prestasi 

lompatan terjauh dengan catatan yang diukur adalah jejak bagian tubuh yang terakhir 

bersentuhan dengan tanah. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permainan 

Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan,  kehati-hatian, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

 

 



Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nias 50 
 

h. Gambar 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 4. Faroina 

 

 

 

5. FARÖMBA-TÖLAGAE 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan farömba-tölagae berasal dari empat kata yakni fa- (ber-/bermain), römba 

(pelampung, melampungkan, berenang dengan alat pelampung), töla (batang, tulang, 

inti, pokok), dan gae (pisang). Dengan demikian farömba-tölagae dapat diartikan 

berenang dengan menggunakan batang pisang sebagai alat pelampung, dengan cara 

mengayuhnya. Permainan ini ada miripnya dengan permainan fasola-tundraha (dayung 

sampan). 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan atau beregu (laki-laki pemuda atau dewasa). 

c. Peralatan dan Fasilitas  

Alat yang digunakan adalah sepotong tölagae (batang pisang) yang panjangnya 1,5-2 

meter dan tempat permainan berupa sungai, telaga, kolam, atau laut yang berukuran 5- 6 

meter x15-20 meter dengan kedalaman ±2 meter. 
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d. Sistem 

Semua pemain berada pada batas awal, setelah aba-aba mulai mereka serentak berenang 

dengan menggunakan tölagae sebagai alat pelampung berpacu menuju batas akhir yang 

telah ditentukan.Dalam perjalanan pemain dilarang melakukan kecurangan (seperti 

menghalangi teman). Bila itu dilakukan maka yang bersangkutan dinyatakan kalah. 

e. Penilaian 

Pemain yang tercepat dan tidak pernah melakukan kecurangan dinyatakan sebagai 

pemenang.Bila perlu wasit dapat menggunakan alat pengukur waktu (stopwatch). 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat permainan 

Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan,  kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

h. Gambar 

 

  

 

 

 

 

               

             Gambar 5. Farömba-tölagae 

 

 

6. FATUI 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fatui berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan tui (selami). Dengan 

demikian fatui dapat diartikan bermain menyelam. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan (laki-laki) umur pemuda atau dewasa. 
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c. Peralatan dan Fasilitas 

 Alat yang digunakan adalah batu atau jenis yang telah diberi tanda/warna yang berbeda-

beda (dibungkus kain) yang diikat dengan daun ladari (kemulau) atau tali yang 

panjangnya ±1 meter. Selain itu diperlukan lubuk sungai atau laut bekedalaman ±2 

meter dengan luas 5 x 5 meter atau menurut kesepakatan. 

d. Sistem 

1) Pemain secara serempak menceburkan diri ke dalam air, menyelam, dan mencari batu 

yang sudah ditenggelamkan untuk dibawa kembali ke atas permukan air. 

2) Pemain yang tidak berhasil memungut dan membawa ke atas dinyatakan kalah. 

Permainan berakhir setelah tiga ronde atau menurut kesepakatan. 

d. Penilaian 

 Bila permainan ini diperlombakan maka kriteria penilaiannya adalah kecepatan dan 

keberhasilan (memungut dan membawa ke atas). 

e. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

f. Manfaat Permainan 

 Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan,  kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 

g. Gambar 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 6. Fatui 
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7. FAZAWÖZAWÖ 

a. Nama dan Pengertian 

Permainan fazawözawö berasal dari dua kata yakni fa- (ber-/bermain), dan sawö 

(diluluhkan menjadi zawö, kata ulangnya menjadi zawözawö yang berarti langkahi, 

lompati, langkahi dengan melompat. Dengan demikian fazawözawö dapat diartikan 

bermain lompat tinggi. 

b. Personel 

 Pemain terdiri dari perseorangan laki-laki remaja dan pemuda. 

c. Fasilitas 

Permainan ini menggunakan lapangan berupa tanah kering berpasir yang dilengkapi 

dengan dua buah tiang tempat seutas tali yang direntangkan, yang pada ujungnya 

diikatkan potongan kayu pemberat berdiameter 2-3 cm. Tali itu dibuat dari bahan kulit 

kayu atau tali ijuk berdiameter 0,5 cm, ditempatkan di sebelah lapangan jatuhnya 

pemain. Tiang lompatan diberi skala ukuran 100, 110, 120, 125, 130,135, 140, 145, 150 

cm, dan seterusnya. 

d. Sistem 

1) Sebelum permainan dimulai lebih dahulu dilakukan pengundian untuk menentukan 

pemain yang lebih duluan gilirannya. 

2) Permainan dimulai dengan uji coba lompat dengan ketinggian 100 cm bagi seluruh 

pemain secara bergilir. 

3) Seterusnya juga secara bergilir hal yang sama dilakukan untuk ketinggian 110, 115, 

120 cm dan selanjutnya. 

4) Yang lulus pada tahap kedua berhak mengikuti tahap ketiga sedangkan yang tidak 

berhasil tidak diperkenankan lagi. Demikian halnya untuk tahap-tahap berikutnya. 

e. Penilaian 

Pemenang yang berhasil mencapai angka tertinggi lompatannya dinyatakan sebagai 

juara dengan catatan bila terdapat beberapa orang yang sama ketinggiannya maka 

dinyatakan sebagai juara bersama. 

f. Hadiah 

Bagi pemenang dapat diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. 

g. Manfaat Permaian 

Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menghasilkan ketangkasan,  

kegembiraan,  kewaspadaan, kebugaran fisik, disiplin, serta sportivitas. 
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h. Gambar 

  

Gambar 7. Fazawözawö 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan ulasan yang dikemukakan pada bab terdahulu beberapa hal dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Permainan rakyat tradisional Nias di Kota Gunungsitoli hingga kini telah teridentifikasi 

sebanyak 22 jenis dan olahraga tradisional sebanyak 7 jenis. 

2. Permainan rakyat dan olahraga tradisional tersebut, sebagian lagi tidak ditemukan 

karena terbenam oleh perkembangan zaman dan pengaruh kemajuan teknologi. 

3. Apabila ditemukan perbedaan dalam pendokumentasian dan pelaksanaan permainan 

rakyat dan olahraga tradisional dimaksud, maka hal ini dapat dimaklumi karena 

perolehan informasi yang beragam, diwariskan melalui penuturan secara lisan, dan 

sebagian narasumber serta informan utama sudah tiada. 

4. Dengan adanya buku ini maka sebagian wujud kebudayaan Nias telah terdokumentasi 

untuk dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. 

 

B. SARAN 

1) Buku ini sebaiknya dibaca dan dipahami oleh masyarakat Nias terutama para pemuda, 

pelajar, dan mahasiswa, serta para guru. 

2) Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan dapat menetapkan buku ini sebagai salah satu 

buku panduan mata pelajaran muatan lokal di sekolah. 

3) Pada setiap peringatan hari-hari bersejarah, di Kota Gunungsitoli, permainan rakyat dan 

olahraga tradisional diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan, dengan 

menggunakan buku ini sebagai acuan. 

4) Untuk dapat dijadikan sebagai konsumsi umum, diharapkan agar buku ini dapat 

dipublikasikan secara luas, antara lain melalui perpustakaan  dan Taman Bacaan Umum. 

5) Dalam rangka memajukan dan melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional,     

di Kota Gunungsitoli, disarankan agar buku ini dapat dimiliki dan dibaca oleh 

masyarakat, terutama oleh fungsionaris dan aktivis budaya di Kota Gunungsitoli. 
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