
MATERI GAMES UNTUK TOT DOSEN DINUS INSIDE 2015 

1. LEAD BLIND SQUAD 

Dalam kelompok sebanyak 11 orang atau lebih, 1 orang lainya menjadi leader, sementara 

yang lain dengan ditutup matanya berbaris berbanjar mengikuti aba2 verbal dari leader 

untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Selama perjalanan leader hanya boleh 

meneriakan arah. 

Variasinya, leader ikut dalam barisan, berada di ekor barisan, sekarang tanpa arahan verbal 

tetapi menggunakan sentuhan. Dan sentuhan ini di alirkan sampai ke kepala barisan, yaitu 

yang paling depan, agar berbelok atau sesuai instruksi. 

Alat : kain penutup mata 

2. STEPPING STONE 

Menggunakan bambu atau bahan pijakan sepanjang 2 x 1,5m harus memindahkan seluruh 

tim dari titik A ke titik B, tanpa menjatuhkan telapak kaki di lantai. Baik saat mengambil 

kembali bambu sebagi titian perjalanan. 

Alat : Bambu atau pijakan lain masing-masing sepanjang 1,5m 

3. DRAGON KNOT (SIMPUL NAGA) 

Dengan saling mengaitkan/menggenggam tangan masing-masing anggota kelompok, 

kelompok tersebut harus dapat mengurai menjadi satu buah lingkaran besar manusia. 

4. UNRAVELING ROPE 

Mengurai tali yang masing-masing anggota kelompok memegan ujung atasnya dengan 

tangan kanan dan ujung kirinya menggunakan tangan kiri. 

Alat : Benang kasur + 10 @1m 

5. SNAKE GAME 

Mengelompokan peserta kegiatan outbound akan lebih menarik jika dilakukan dengan 

menggunakan permainan. Salah satu contoh jenis permainan outbound tersebut 

adalah Snake Games. 

Pada permainan Snake Games tersedia beberapa utas tali berbentuk lingkaran. Jumlah 

tali menyesuaikan. Biasanya jika total peserta sekitar 30an, maka jumlah talinya 

sebanyak 3-4 buah. 

Beberapa peserta akan masuk dan memegang serta mengangkat tali tersebut setinggi 

pinggang. Peserta boleh bebas menentukan tali mana yang ia pilih. Namun jumlah 

peserta dalam setiap tali harus proporsional. Setelah semua peserta berada pada posisi 

talinya masing-masing, maka tugas mereka adalah mencari kertas origami yang 

tercantum namanya masing-masing. Kertas tersebut sudah disebar sebelumnya oleh 

para Crew Outbound di penjuru lapangan dengan warna kertas yang berbeda-beda. 

Setiap peserta boleh membantu temannya yang belum mendapatkan kertas origami 

yang berada dalam 1 tali. 

Jumlah warna kertas menentukan jumlah team peserta yang akan dibentuk. Jika ingin 

membentuk 2 team peserta maka jumlah warnanya pun harus 2.  

Jika dalam permainan tersebut peserta mendapatkan kertas berwarna merah, maka ia 

akan dikelompokan bersama peserta lain yang mendapatkan kertas berwarna merah. 

Setelah team terbentuk, selanjutkan mereka akan menentukan nama bagi teamnya, 

ketua team dan lagu yel-yel. 

Alat : Tali yang dibuat lingkaran berdiameter 2m, origami/kertas warna  

6. BOARD BRIDGE 

Masing-masing kelompok dipecah menjadi 2 bagian dan berdiri dimana yang paling depan 

dari kelompok itu saling berhadapan. Barisan dari kelompok tersebut menginjak 

http://gooutbound.com/snake-games


papan/kertas di masing-masing kakinya, dan masih ada 1 papan/kertas lagi tanpa pemilik 

persis di antara 2 orang ujung depan barisan. Kedua pecahan kelompok yang saling 

berhadapan itu harus bisa berpindah ke titik-titik seberangnya dengan ketentuan, hanya 

boleh berjalan 1 langkah, hanya boleh melompati 1 orang didepanya, boleh melompati 

berkali-kali asal tetep 1 orang yang dilompati, dilarang mundur atau menghadap belakang 

dari arah awal berdirinya. 

Alat : Kertas ukuran Folio + 15 buah 

7. MENANGKAP BABI 

Semua peserta duduk membentuk lingkaran, dan ada 1 instruktur yang memberikan cerita, 

dan posisi saat duduk peserta adalah duduk tegak dengan posisi tangan kanan di angkat, dan 

tangan kiri ditaruh di paha kirinya. Kata kunci dari permainan ini adalah, begitu instruktur 

mengeluarkan kata BABI, maka, tangan kanan peserta harus menangkap tangan kiri peserta 

disebelah kananya, sebisa mungkin tangan kiri peserta yang mau ditangkap, menghindar, di 

mindset bahwa ini tangan dia bukan Babi, jadi harus menghindar. Jika ada Babi yang 

tertangkap, maka peserta tersebut harus ’Goyang BABI’, telapak tangan kanan di lambaikan 

didepan muka dengan posisi hidung diangkat oleh jempol tangan kanan, sedang tangan kiri 

di tempelkan di bagian bawah, dilambai-lambaikan juga menyerupai buntut BABI. 

8. ROULETTE 

Dibuat kelompok, atau seluruh peserta menjadi sebuah kelompok besar, dengan posisi 

duduk,  kaki diluruskan dan saling ketemu dengan kaki peserta yang lain, hingga membentuk 

lingkaran. Kemudian disalah satu pinggang bagian depan peserta dalam lingkaran itu 

diberikan bola, lalu bola itu dengan apapun caranya harus berpindah ke satu arah, tidak 

boleh menggunakan tangan, karena tangan semua peserta harus berada di lantai tempat dia 

duduk. Ada pemutaran musik saat peserta memindah bola, begitu musik selesai, peserta 

dengan bola masih diperutnya akan mendapatkan hukuman. 

Alat : Bola plastik 

9. MENEMBUS KERTAS 

Masing-masing peserta diberikan selembar kertas, dan dipersilahkan untuk dapat 

menembuskan selruh tubuhnya ke dalam kertas tersebut, boleh disobek, akan tetapi tidak 

boleh terputus rangkian sobekanya. 

Alat : Kerta F4 

10. MBLEDOSIN BALON 

Balon di taruh di tiang, peserta memegang jarum yang sudah di beri 5 buah tali, peserta 

tidak memegang jarum tersebut, tetapi ujung tali yang mengikat jarum. 

Alat : Tiang penyangga, Balon, Jarum dan Benang kasur. 

 

 


