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ABSTRAK 

Shofiyulloh, 2015. “Persepsi Pengunjung Terhadap fasilitas Outbound Ragentar 
Di Kabupaten Semarang Tahun 2015”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. Dosen pembimbing Andry Akhiruyanto S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci : Persepsi, Pengunjung, Fasilitas, Outbound. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan outbound 
fasilitas sangat penting dalam menunjang suatu pelaksanaan. Persepsi 
pengunjung tentang fasilitas wahana outbound dapat digunakan untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas fasilitas outbound Ragentar. Dari sini muncul 

pertanyaan, yaitu (1) Bagaimanakah persepsi pengunjung terhadap fasilitas 
outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahun 2015?, (2) Prioritas apakah 
yang dapat dikembangkan outbound Ragentar berdasarkan persepsi 
pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Teridentifikasinya persepsi 
pengunjung  terhadap fasilitas outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahun 
2015, (2) Teridentifikasinya prioritas pengembangan terhadap fasilitas outbound 
Ragentar berdasarkan persepsi pengunjung.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, dengan 
menggunakan pendekatan kuantatif deskriptif, sasaran penilitian ini adalah 
pengunjung yang menggunakan fasilitas outbound di Ragentar. Metode 
pengumpulan data mengggunakan metode angket, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data angket dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif persentase. Hasil wawancara digunakan untuk mendukung hasil 
penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pengunjung 
terhadap fasilitas outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahu 2015 dari sub 
variabel fasilitas wahana adrenalin outbound, fasilitas instruktur outbound, 
fasilitas sarana dan prasarana, dan fasilitas umum outbound Ragentar diperoleh 
data sebagai berikut : 1) Fasilitas wahana adrenalin outbound masuk dalam 
kategori sangat baik dengan persentase (97%). 2) Fasilitas instruktur outbound 
secara umum masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase (89%). 3) 
Fasilitas sarana dan prasarana secara umum masuk dalam kategori sangat baik 
dengan persentase (87%). 4) Fasilitas umum outbound Ragentar secara umum 
masuk dalam kategori cukup baik (66%). Prioritas utama yang pelu di 
kembangkan adalah fasilitas lahan parkir, toilet, dan jalan outbound Ragentar. 

Simpulan yang dapat diambil adalah persepsi pengunjung terhadap fasilitas 
outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahun 2015 secara umum 
berkategori sangat baik. Saran yang dapat diberikan yaitu Bagi pengelola 
fasilitas outbound Ragentar agar meningkatkan dan menambah permainan yang 
lebih menarik, atraktif, unik, edukatif, sehingga pengunjung yang outbound 
Ragentar semakin meningkat, serta memperbaiki fasilitas parkir area outbound 
Ragentar yang di nilai pengunjung masih kurang baik.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga dan rekreasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk 

kesehatan yang sangat penting demi mendukung kegiatan kita sehari-hari. 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina 

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (UU Sistem 

Keolahragaan Nasional, 2005:5). Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan 

watak, kepribadian, kedisiplinan dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan 

prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Pemerintah 

telah mencanangkan tekad, yaitu memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat 

menggemari olahraga dan menciptakan tenaga pembangunan yang tangguh. 

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kegemaran, kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi 

dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan 

kegembiraan (Sistem Keolahragaan Nasional, No.3 tahun 2005). 

Olahraga merupakan aktivitas yang tidak hanya bertujuan untuk kesegaran 

jasmani semata, akan tetapi ada tujuan lain yaitu untuk pendidikan, rekreasi dan 

prestasi. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk 

memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan dan kebugaran 

jasmani. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan 
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kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan 

kegembiraan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan 

melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan UU Sistem keolahragaan Nasional 

(2005:12). 

Secara umum olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk 

tujuan rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan suatu kegiatan bersifat fisik yang 

dilakukan dalam rangka mencari kesenangan, berekreasi, refreshing baik secara 

individu maupun kelompok, misalnya bersama dengan keluarga, rekan kerja, 

teman dan lain-lain. Secara umum rekreasi dapat dibedakan dalam dua 

golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup (indoor recreation) dan 

rekreasi di alam terbuka (outdoor recreation).  Salah satu olahraga rekreasi yang 

saat ini digemari oleh masyarakat adalah outbound. Banyak kalangan 

masyarakat memanfaatkan metode outbound di dalam pengembangan olahraga 

rekreasi yang menitikberatkan pada refreshing karena suatu kebiasaan yang 

rutin dijalani. Ditinjau dari bentukan kata “outbound” dapat diartikan out of  

boundary, dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “keluar dari lingkup, batas, 

atau kebiasaan”. Agustinus Susanta (2010:18). Outbound adalah kegiatan di 

alam terbuka yang dapat memacu adrenalin, semangat, menimbulkan rasa 

percaya diri, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan dalam melakukan 

sesuatu kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran dari 

rutinitas sehari-hari.  

 Kegiatan olahraga rekreasi tidak lepas dari fasilitas (sarana dan prasarana) 

yang digunakan untuk menunjang kegiatan itu sendiri. Ketersediaan fasilitas 
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olahraga rekreasi sangat penting dalam rangka sosialisasi dalam membentuk 

budaya olahraga di masyarakat. Fasilitas olahraga berpengaruh pada kesadaran 

masyarakat untuk berolahraga. Untuk itu perlu adanya pelayanan terhadap 

akses fasilitas olahraga di lingkungan masyarakat dan pengembangan olahraga 

rekreasi yang sangat penting, yaitu dalam rangka menyediakan fasilitas untuk 

masyarakat dan secara tidak langsung untuk memasyarakatkan olahraga, 

memasalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat 

dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran sehingga dapat 

menunjang produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas kerja. Tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap objek wisata tidak hanya dipengaruhi oleh 

fasilitas yang ada di dalamnya saja, akan tetapi kualitas pelayanan juga 

menentukan persepsi seperti apa yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap 

objek wisata tersebut. Oleh karena itu,  dalam pelaksanaan outbound fasilitas 

sangat penting dalam menunjang suatu pelaksanaan. Persepsi pengunjung 

tentang fasilitas outbound dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas fasilitas outbound. Sears dkk, dalam  Sugiyo (2006:29) menyatakan 

bahwa persepsi adalah bagaimana seseorang membuat kesan pertama, 

prasangka apa yang mempengaruhi mereka membuat kesan pertama, 

prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita 

pakai untuk sampai terhadap kesan tersebut dan bagaimana akuratnya kesan 

kita.  

Kabupaten semarang merupakan daerah di jawa tengah yang banyak 

dijumpai tempat-tempat rekreasi yang menawarkan berbagai macam permainan 

outbound diantaranya Ngrembel Asri Semarang, Kencana Agrowisata Hotel dan 

Resort yang terletak di lereng Gunung Ungaran Kabupaten Semarang, Tlogo 

http://seputarsemarang.com/gunung-ungaran
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plantation resort yang berada di desa delik kecamatan tuntang kabupaten 

semarang, Kampung lerep, Kampung kopi banaran, Promas greenland 

gonoharjo dan Ragentar outbound yang berada dikawasan wisata alam umbul 

sidomukti kabupaten semarang yang sekarang sedang ramai dikunjungi oleh 

para wisatawan karena selain wahana outbound yang ditawarkan sangat 

menarik dan menantang, lokasi outbound Ragentar juga sangat strategis yaitu 

berada di lereng gunung ungaran yang memiliki pemandangan alam yang indah 

dan menarik dibandingkan tempat outbound yang lain. Banyak fasilitas wahana 

outbound yang di sediakan di Ragentar salah satunya flaying fox dengan 

panjang lintasan 110 meter melewati lembah setinggi 75 meter yang menurut 

para wisatawan merupakan flaying fox tertinggi di indonesia. 

Outbound Ragentar berdiri pada tanggal 1 november 2007 dan mempunyai 

pusat di Jakarta yang beralamatkan di  Jalan Gabus Raya No 37 (TB 

Simatupang-Ps Minggu) Jakarta 12520 dengan perusahaan PT Kria Rancang 

Artistika dan membuka cabang di semarang yang bertempat di Jalan Veteran 

No.47 Semarang dan membuka kantor yang berlokasi di Kawasan Umbul 

Sidomukti Jimbaran Bandungan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Ragentar 

memberikan fasilitas permainan yang menantang adrenalin para wisatawan yang 

datang dengan biaya terjangkau. Diantaranya Flying Fox dengan dua jalur 

sepanjang 110 meter,  mempunyai kecepatan luncur 10 – 13 detik atau rata –

rata ± 36 Km / jam dan mampu digunakan 2 orang sekaligus (tandem). Ini adalah 

Flying Fox tertinggi di Indonesia karena lintasannya menyeberangi  jurang  

sedalam 75m, marine bridge berjalan di atas jaring  laba-laba sejauh 50 meter 

melintasan jurang sedalam 30 meter, ATV, dan yang paling baru wahan highest 

triangle. Lokasi wahana outbound ini juga sangat didukung dengan kondisi jalan 
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dan topografi lingkungannya yang berbukit-bukit dengan berbagai warna aneka 

tanaman sayur dan bunga, menjadikan panorama alam di sepanjang jalan yang 

menuju ke wahana outbound Ragentar di lokasi tersebut menjadi lebih indah dan 

sedap dipandang mata serta menjadikan lahan yang ada di desa itu lebih 

berdayaguna sebagai tujuan wisata. 

 

Gambar 1.1 wahana adrenalin outbound Ragentar 
(Sumber : dokumen pribadi) 
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Lokasi outbound Ragentar dapat ditempuh dari arah Semarang menuju 

Solo, sampai menemukan pom bensin lemah abang di sisi kiri jalan, belok kanan 

menuju ke arah Bandungan. Sampai di Pasar Jimbaran di sisi kiri, akan ada gang  

bertuliskan Sidomukti disisi kanan dengan jalan menanjak. Di sepanjang jalan 

kecil ada beberapa papan petunjuk untuk sampai ke Taman Renang Alam dan 

outbound Ragentar, Desa Sidomukti, Bandungan, Kabupaten Semarang. Dari 

penjabaran yang dilakukan peneliti bermaksud mengadakan penelitian di 

outbound Ragentar tentang bagaimana persepsi pengunjung terhadap fasilitas 

outbound Ragentar di kabupaten semarang tahun 2015 dan prioritas apa 

pengembangan terhadap fasilitas outbound Ragentar berdasarkan persepsi 

pengunjung terhadap fasilitas outbound Ragentar. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti, outbound Ragentar selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung, 

hal ini menjadi latar belakang peneliti dalam meneliti persepsi pengunjung 

terhadap fasilitas outbound Ragentar di kabupaten semarang tahun 2015. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti dengan Pak Hendryi 

salah satu pengelola fasilitas outbound Ragentar pada tanggal 25 agustus 2015, 

bahwa tingkat rata-rata pengunjung outbound pada bulan Januari 2015 sampai 

dengan bulan Juli 2015  dapat diperoleh hasil yang signifikan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 Daftar pengguna outbound Ragentar Bulan Januari 2015 sampai 
dengan bulan Juli 2015 
 

No Bulan Jumlah pengguna 

1 Januari 2015 230 Orang 

2 Febuari 2015 240 Orang 
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Sumber : Pengelola Outbound Ragentar. 

Berdasarkan tabel di atas maka peneliti ingin mengetahui persepsi 

pengunjung terhadap fasilitas outbound di Ragentar. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Persepsi Pengunjung 

Terhadap Fasilitas Outbound Ragentar Di Kabupaten Semarang Tahun 2015”. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi inti permasalahan 

penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah persepsi pengunjung terhadap fasilitas 

outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahun 2015?, (2) Prioritas apakah 

yang dapat dikembangkan outbound Ragentar berdasarkan persepsi 

pengunjung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Teridentifikasinya persepsi 

pengunjung  terhadap fasilitas outbound Ragentar di Kabupaten Semarang tahun 

2015, (2) Teridentifikasinya prioritas pengembangan terhadap fasilitas outbound 

Ragentar berdasarkan persepsi pengunjung terhadap fasilitas outbound 

Ragentar. 

3 Maret 2015 350 Orang 

4 April 2015 214 Orang 

5 Mei 2015 190 Orang 

6 Juni 2015 238 Orang 

7 Juli 2015 280 Orang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah :  

1. Memperkenalkan outbound sebagai wahana rekreasi yang murah tetapi juga 

mempunyai nilai edukasi yang tinggi. 

2. Sebagai bahan masukan untuk fakultas ilmu keolahragaan tentang  

pelaksanaan outbound. 

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola outbound Ragentar untuk 

pelaksanaan kegiatan outbound yang lebih baik.  

4. Sebagai bahan acuan informasi bagi para peneliti yang ingin melakukan 

penelitian  lanjutan. 

5. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengetahuan outbound 

sebagai wahana olahraga rekreasi. 

6. Memberikan informasi terhadap pembaca tentang manfaat outbound. 

1.5 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penegasan istilah dibutuhkan agar penelitian yang 

berhubungan dengan hasil penelitian tidak melebar terlalu jauh dalam ruang 

lingkup penelitian.  

1.6.1 Persepsi 

Desiderato (1976) yang dikutip oleh Rahmat (2008:51) mengemukakan 

persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi. 
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1.6.2 Pengunjung 

Pengunjung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengunjung yang 

telah melakukan berbagai macam permainan yang ada dalam fasilitas outbound 

Ragentar. 

1.6.3 Fasilitas 

Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua fasilitas di 

wahana outbound Ragentar meliputi fasilitas wahana adrenalin flying fox 

lembah,flying fox terusan (double flaying fox), highest triangle, marine bridge, 

arena ATV (ATV off road), fasilitas instruktur outbound, fasilitas umum outbound 

Ragentar yang meliputi fasilitas lahan parkir, toilet, kebersihan, tempat ibadah, 

keamanan, jalan dan lokasi outbound, dan fasilitas kantin outbound Ragentar. 

1.6.4  Outbound 

Outward Bound atau yang lebih dikenal dengan Outbound adalah 

kegiatan keluar ruangan yang tujuanya untul relaks dan santai, dengan 

rangkaian petualangan atau permainan yang relatif ringa. Sedangkan istilah 

outbound yang sering digunakan merupakan kegiatan luar ruangan yang 

exstream. Dalam outbound, petualangan yang disodorkan adalah petualngan 

yang memiliki tingkat kesulitas tertentu sehingga memacu adrenalin. Agustinus 

susanta (2007:8). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik lingkungan 

fisik maupun sosial. Sejak awal individu berinteraksi sejak itu pula individu secara 

langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu 

secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya, dan  ini berkaitan 

dengan persepsi. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu  merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus yang diinderakan itu kemudian 

oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, 

mengerti apa yang diinderakan itu, dan proses ini disebut persepsi. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, yaitu 

yang dimaksud dengan panca indera melalui proses penginderaan tersebut 

stimulus itu menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan 

diinterpretasikan (Davidoff, 1981) dalam Bimo Walgito (2006:88)  

Desiderato (1976) yang dikutip oleh Rahmat (2008:51) mengemukakan 

persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi. 

Sears dkk, dalam  Sugiyo (2006:29) menyatakan bahwa persepsi adalah 

bagaimana seseorang membuat kesan pertama, prasangka apa yang 
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mempengaruhi mereka membuat kesan pertama, prasangka apa yang 

mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai 

terhadap kesan tersebut dan bagaimana akuratnya kesan kita.  

Persepsi menurut penulis adalah proses kejiwaan (psikologis) untuk 

memperoleh, menafsirkan, dan  menyimpulkan sebuah pengalaman yang 

dialami, dan didapatkan dari rangsangan sebuah objek peristiwa atau rasa yang 

diterima panca indera setelah mengkonfirmasi rangsangan tersebut pada 

pengetahuan yang relevan dan tersimpan dalam ingatan di syaraf pusat. 

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Jamaludin Rahmat (2008:80) faktor yang mempengaruhi persepsi 

diantaranya : 

2.1.2.1 Faktor Situasional 

Faktor Situasional yang mempengaruhi persepsi seseorang antara lain : (1) 

Deskripsi Verbal : Bahwa rangkaian kata sifat menentukan persepsi orang. Hal 

ini berarti kata pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya sehingga 

apabila kata pertama mempunyai konotasi positif maka penilaian kita selanjutnya 

akan positif pula. Pengaruh kata pertama ini disebut dengan istilah primacy 

effect. (2) Petunjuk proksemik : Proksemik adalah studi tentang penggunaan 

jarak/ruang dan waktu dalam menyampaikan pesan (Edward.T.Hall dalam 

Rahmat:2008:83). Depdikbud,1984/5:11). Hall membagi jarak menjadi jarak 

publik, jarak sosial, jarak personal, dan jarak akrab. (3) Petunjuk kinesik : Suatu 

petunjuk dalam mempersepsi orang lain berdasarkan gerakan orang tersebut 

dalam mempersepsi orang lain berdasarkan gerakan orang tersebut, misalnya : 

membusungkan dada yang berarti sombong, bertopang dagu berarti sedih, dan 

sebagainya. (4) Petunjuk Wajah : Digunakan untuk memberikan persepsi yang 



12 

 

12 
 

dapat diandalkan. Petunjuk wajah ini bersifat universal artinya orang dari 

berbagai penjuru dunia akan memberikan persepsi yang sama dan konsistensi 

terhadap petunjuk wajah dari orang lain, misalnya senyuman ditanggapi sebagai 

ekspresi kebahagiaan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan para 

ahli psikologi sosial pada tahun 1976 telah menemukan tes untuk menentukan 

kecermatan persepsi terhadap wajah orang dinamakan FMST (Facial meaning 

sensitivity test) atau test kepekaan makna wajah (Leathers dalam Rahmat 

(2008:87). (5) Petunjuk paralinguistic : cara bagaimana orang mengucapkan 

lambang verbal. Petunjuk ini berupa kata-kata yang diucapkan misalnya nada 

suara, dalam penekanan kata-kata tertentu, dalam memberikan saat-saat 

berhenti dalam kalimat. Misalnya “ya” berarti setuju atau justru ragu-ragu 

tergantung pada nada dan penekanannya. (6) Petunjuk artifaktual : Petunjuk 

yang meliputi segala macam penampilan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, 

pangkat dan atribut-atribut lain. 

2.1.2.2 Faktor Personal 

Terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian, leather membuktikan 

bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan 

kemampuan persepsi. Adapun faktor personal yang secara langsung 

mempengaruhi kecermatan persepsi beberapa diantaranya : (1) Pengalaman, 

Semakin banyak pengalaman akan semakin cermat dalam mempersepsi orang 

lain. (2) Motivasi, apabila seseorang mempunyai motivasi terhadap seseorang 

maka persepsinya biasa dan tidak objektif. (3) Kepribadian, Orang banyak 

melakukan proyeksi (defence mechanisme) yaitu melemparkan kesalahan pada 

orang lain akan tidak cermat dalam melakukan persepsi atau akan mengaburkan 

gambaran sebenarnya. Sebaliknya orang yang menerima dirinya apa adanya, 
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orang yang tidak perasaan bersalah cenderung menafsirkan orang lain lebih 

cermat (Norman, 1953: Omwake, 1954: Baker dan Block, 1957) dalam Rahmat 

(2008: 91). Demikian orang yang yang tenang, mudah bergaul, dan ramah 

cenderung memberi penilaian yang positif pada orang lain. peristiwa ini sering 

disebut dengan istilah leniency effect. (4) Intelegensi, Semakin cerdas seseorang 

persepsinya akan lebih obyektif. (5) Kemampuan untuk menarik kesimpulan atas 

perilaku orang lain akan mempengaruhi kecermatan dalam persepsi. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di atas disimpulkan 

bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh situasi, kebutuhan, keadaan 

psikologis, intensitas, personal. Maka kesan yang diperoleh masing-masing 

individu akan berbeda. 

2.1.3 Proses Persepsi 

Proses terjadinya persepsi menurut Walgito (2010:102) melalui beberapa 

tahapan meliputi : (1) Stimulus mengenai alat inderanya, ini merupakan proses 

yang bersifat kealaman fisik. (2) Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh 

syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis. (3) Di otak sebagai pusat 

susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari 

atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang 

terjadi dalam otak ini merupakan proses psikologis yang dapat membentuk 

persepsi seseorang menjadi sebuah sikap atau perilaku individu. 

Dalam segi psikologis dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan 

fungsi dari cara seseorang memandang. Dalam proses persepsi terhadap 3 

komponen utama: (1) Seleksi, merupakan proses penyaringan oleh indera 

terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

(2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan info sehingga mempunyai arti 
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bagi seseorang, (3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam 

bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Berdasarkan definisi yan dikemukakan oleh 

Pareek, proses persepsi meliputi : (1) Proses penerimaan rangsang : Proses 

pertama dalam persepsi adalah menerima rangsang dari berbagai sumber, 

melalui panca indera. (2) Proses menyeleksi rangsang. Setelah rangsang 

diterima melalui panca indera, rangsang tersebut kemudian diseleksi. 

Rangsangan tersebut disaring dan diseleksi untuk proses lebih lanjut. 

2.1.3.1 Proses Pengorganisasian 

Rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. 

Dimensi utama dalam pengorganisasian rangsang yaitu : (1) Pengelompokan : 

Setelah rangsang diterima, rangsang tersebut kemudian dikelompokan dalam 

suatu bentuk. Dalam pengelompokan ini didasarkan beberapa faktor yaitu faktor 

kesamaan, kedekatan dan faktor kecenderungan untuk melengkapi hal-hal yang 

dianggap belum lengkap. (2) Bentuk timbul dan latar : Dalam mengatur rangsang 

terdapat proses yang disebut dengan bentuk timbul dan latar. Dalam 

memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol 

sedangkan rangsang yang lainnnya berada di latar belakang. (3) Kemantapan 

persepsi : Dalam dunia persepsi diatur menurut prinsip kemantapan. 

2.1.3.2 Proses Penafsiran 

Setelah rangsang diterima, diatur, kemudian ditafsirkan. Dikatakan telah 

terjadi persepsi bila rangsang sudah ditafsirkan. 

2.1.3.3 Proses Pengecekan 

Sesudah data diterima dan ditafsirkan, penerima mengambil beberapa 

tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Data atau 

kesan-kesan tersebut dapat dicek dengan menanyakan kepada orang lain 
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mengenai persepsi mereka. Dalam hal ini persepsi pengunjung dalam proses 

pengecekan setelah suatu hal dipersepsikan harus di cek benar atau salah. 

2.1.3.4 Proses Reaksi 

Tahap terakhir dari proses persepsi adalah bertindak sehubungan dengan 

apa yang telah diserap. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang berbuat 

sesuatu sehubungan dengan persepsi yang baik atau buruk yang telah 

dibentuknya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses persepsi 

didahului dengan adanya penginderaan. Melalui proses penginderaan ini 

kemudian terjadi proses lanjutan yaitu proses seleksi rangsang 

pengorganisasian, pengecekan dan interpretasi dari rangsang tersebut. 

2.2 Olahraga Rekreasi 

Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dialakukan pada 

waktu senggang atau waktu-waktu luang. Olahraga rekreasi merupakan alternatif 

dalam memanfaatkan waktu  luang dengan melakukan aktifitas olahraga yang 

berintesitas rendah, bersifat menyenangkan secara individu maupun kelompok. 

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kegemaran, kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi 

dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan 

kegembiraan. (Sistem Keolahragaan Nasional, No.3 tahun 2005.  

Menurut peneliti olahraga rekreasi adalah jenis olahraga yang dilakukan 

pada waktu senggang dan bertujuan untuk membuang kepenatan karena 

aktivitas keseharian yang sedang dijalani, dengan tujuan kesehatan, kesegaran 

jasmani, dan kegembiraan. 
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2.2.1 Tujuan Olahraga Rekreasi 

Tujuan Olahraga Rekreasi dalam UU No. 3 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional disebutkan dalam pasal 19 ayat 1-3, yaitu Olahraga rekreasi dilakukan 

sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga 

rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, 

perkumpulan atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan : (1) Memperoleh kesehatan, kebugaran 

jasmani, dan kegembiraan. (2) Membangun hubungan sosial dan/atau. (3) 

Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. 

2.2.2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi disebutkan dalam 

Undang-Undang No. 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2005 Pasal 

26 ayat 1-5 sebagai berikut : 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga 

rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai 

upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, 

kebugaran, dan hubungan sosial. 2) Pembinaan dan pengembangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi 

sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi. 3) Pembinaan dan 

pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan 

menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga 

tradisonal yang ada dalam masyarakat. 4) Pembinaan dan pengembangan 

olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan 

prinsip mudah, murah menarik, manfaat, dan massal. 5) Pembinaan dan 

pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuh 
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kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam 

masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang 

dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan international. 

2.2.3 Wadah Olahraga Rekreasi 

Dalam Persatuannya olahraga rekreasi mempunyai suatu wadah olahraga 

rekreasi di indonesia yang memfasilitasi kegiatan rekreasi atau sering disebut 

wadah olahraga rekreasi nasional Indonesia yaitu FORMI (Federasi Olahraga 

Rekreasi Masyarakat Indonesia). FORMI pada mulanya didirikan oleh 

perhimpunan-perhimpunan olahraga nonprestasi yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan  kesepakatan induk-induk organisasi olahraga  masyarakat dan 

induk organisasi perhimpunan olahraga non prestasi di Indonesia, wadah 

olahraga rekreasi pada tanggal 9 September 2000 didirikan dengan nama 

Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI). Pada musyawarah Nasional III 

FOMI, disepakati untuk disesuaikan dengan UU No.3 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional sehingga pada tanggal 5 Desember 2009, FOMI diubah 

menjadi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). FORMI 

merupakan satu-satunya federasi olahraga yang mempunyai anggota organisasi 

olahraga masyarakat, olahraga tradisional, dan olahraga rekreasi. 

2.2.4 Fasilitas Olahraga Rekreasi 

Fasilitas olahraga ialah semua prasarana olahraga yang meliputi semua 

lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan 

program kegiatan olahraga. Berdasarkan batasan diatas, istilah fasilitas olahraga 

sudah mencakup pengertian prasarana dan sarana perlengkapan (Soepartono, 

2000:5-6). 
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Fasilitas olahraga rekreasi meliputi sarana dan prasarana perlengkapan 

olahraga rekreasi. Prasarana berupa area, bangunan, atau lapangan beserta 

sarana/perlengkapannya. Fasilitas olahraga rekreasi dapat kita temukan di 

tempat-tempat pariwisata, karena olahraga tersebut bersifat rekreatif. Misalnya 

outbound field, flying fox, air bridge, horse riding, ATV off road, jogging track, 

tennis court, swimming pool, futsal court, dll. 

2.2.4.1 Keamanan Fasilitas Olahraga Rekreasi 

Faktor keamanan (safety) fasilitas olahraga rekreasi yakni 

sarana/prasarana olahraga rekreasi yang ada di objek wisata yang merupakan 

hal paling utama untuk diperhatikan. Sarana/prasarana harus memenuhi standar 

keamanan dan dengan tim pelaksana yang berkompeten yaitu orang-orang yang 

telah mendapat pelatihan khusus tentang pengoperasian sarana/prasarana 

olahraga rekreasi. 

Dalam pasal 19 bab VI, UU No. 3 tahun 2005 SKN, bahwa : Setiap orang 

yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung resiko 

terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan 

kesehatan wajib : 1) Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai 

dengan jenis olahraga; dan 2) Menyediakan instruktur atau pemandu yang 

mempunyai pengetahuan dan  ketrampilan sesuai dengan jenis olahraga. 

Upaya proteksi/perlindungan dan pencegahan kemungkinan terjadinya 

kecelakaan secara teknis untuk mencegah terjadinya kecelakaan yakni dengan 

menggunakan fasilitas dan alat-alat yang standar, instruktur/pemandu yang 

berkompeten dalam jenis olahraga rekreasi tertentu, serta memberlakukan 

peraturan-peraturan yang jelas untuk jenis olahraga rekreasi yang ekstrim. 

Sebagai contoh jenis olahraga flying fox dengan tinggi 150 meter khusus untuk 
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orang dewasa diatas 17 tahun, dilarang untuk usia anak-anak. Dan upaya non 

teknis untuk mengantisipasi kecelakaan dan sebagai jaminan kesehatan dan 

keselamatan pengunjung, dikenakan biaya asuransi jiwa bagi setiap pengunjung 

pada tiket masuk objek wisata. 

2.2.4.2 Pengawasan Terhadap Keamanan Fasilitas Olahraga Rekreasi 

Pengawasan terhadap keamanan dan kelayakan fasilitas di objek wisata 

termasuk didalamnya fasilitas olahraga di objek wisata tersebut dilakukan oleh 

Disparta yaitu se-bidang sarana/prasaran ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) 

dengan dibantu oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknik Daerah). Pengawasan 

dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dengan terjun langsung ke 

lapangan, untuk meninjau langsung dan memberikan pengarahan kepada pihak 

pengelola objek wisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa olahraga 

rekreasi adalah olahraga yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok 

dalam waktu tertentu untuk tujuan rekreasi berupa aktifitas-aktifitas fisik yang 

bersifat menyenangkan, kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan untuk 

menghilangkan kepenatan karena rutinitas yang dijalani dan berefek pada 

kesegaran jasmani seseorang.  

2.2.4.3 Faktor Fasilitas Olahraga 

Tuntutan atau keinginan pengguna adalah faktor kritis pada tahap pertama, 

yang dipakai sebagai dasar keputusan penyediaan fasilitas. Terlalu sedikit 

fasilitas membuat frustasi masyarakat pengguna, sehingga mereka 

meninggalkannya. Terlalu banyak fasilitas mengakibatkan beratnya biaya 

operasional. 
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2.2.4.4 Perencanaan dan Pemeliharaan Fasilitas yang Baik 

1. Terbukti adanya penggunaan fasilitas oleh para stakeholder. 

2. Terbukti bahwa fasilitas dimanfaatkan penuh, memenuhi kebutuhan 

fungsional, dan berada pada kondisi yang optimal.  

3. Telihat bahwa fasilitas dipelihara dengan baik, peralatan dalam keadaan baik, 

dan memiliki strategi untuk mengganti peralatan saat masanya tiba.  

4. Terdapat catatan operasional yang terdokumentasi, seperti catatan 

anggaran, dan penggunaannya, catatan peralatan serta jadwal pemeliharaan 

yang dipatuhi, dan dilaksanakan.  

5. Terdapat upaya menejemen resiko, dan ada prosedur untuk keadaan darurat.  

6. Terdapat pembanding (benchmarking) dengan fasilitas sejenis di tempat lain 

dan telah ada target yang ditetapkan bagi masing-masing bagian pada 

organisasi fasilitas.  

7. Disisihkan sebagian anggaran secara teratur untuk biaya penggantian 

peralatan. 

2.2.4.5 Ciri-ciri Fasilitas yang Dikelola dengan Baik 

1. Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya, dengan memberikan 

pelayanan yang ramah.  

2. Pelanggan baru diterima secara baik, dan mereka mendapat petunjuk 

sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya.  

3. Karyawan yang terlatih dengan baik, peran, dan tanggung jawabnya dapat 

dikenali oleh setiap pengguna.  

4. Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat, dan lain-lain telah di 

dokumentasikan dan siap untuk beroperasi.  

5. Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi.  
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2.2.4.6 Sifat Dasar Fasilitas Olahraga 

1. Tanpa fasilitas memadai, olahraga massal dan prestasi tidak dapat 

berlangsung dengan baik dan sulit untuk berkembang dengan baik.  

2. Pembangunan fasilitas sangat mahal dan perlu diingat, makin besar fasilitas 

makin tinggi biaya pemeliharaanya.  

3. Kita harus pandai-pandai membuat pertimbangan fasilitas besar dan kecil, 

outdoor dan indoor, kering dan basah, dan lain-lainnya.  

4. Guna menentukan fasilitas yang tepat, dibutuhkan suatu perangkat yang 

disebut dengan evaluasi kebutuhan.  

2.3 Outbound 

Dalam perkembangannya outbound banyak digemari oleh masyarakat 

pada saat ini. Outbound merupakan permainan yang didalamnya terdapat nilai-

nilai edukatif. Pengertian outbound, ditinjau dari bentukan kata “outbound” dapat 

diartikan out of  boundary, dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “keluar 

dari lingkup, batas, atau kebiasaan”. (Agustinus Susanta, 2010:18). 

2.3.1 Sejarah Outbound 

Pada tahun 1821, pendidikan melalui kegiatan di alam terbuka ini mulai 

dilakukan dengan berdirinya Round Hill School. Pada tahun 1941, di inggris 

kegiatan outbound mulai dijadikan sebagai metode pendidikan, lembaga 

pendidikan outbound pertama di dunia ini dibangun oleh seorang tokoh pendidik 

berkebangsaan jerman bernama Dr. Kurt Hahn. Kisahnya, pada tahun 1933, Dr. 

Kurt Hahn melarikan diri ke inggris karena berbeda pandangan politik dengan 

hitler. Dengan bantuan lawrence Holt, seorang pengusaha kapal niaga, ia 

mendirikan lembaga pendidikan outbound tersebut. Hahn memakai outward 

bound saat mendirikan sekolah yang terletak di aberdovey, Wales. Pada tahun 
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1941, yang bertujuan untuk melatih fisik dan mental para pelaut muda, terutama 

guna menghadapi ganasnya pelayaran di lautan atlantik pada saat 

berkecamuknya Perang Dunia II. Pelatihan ini memakai kegiatan mountaineering 

(mendaki gunung) dan petualangan laut sebagai medianya. Kurt Hahn sendiri 

beranggapan bahwa kegiatan petualangan bukanlah semata-mata bertujuan 

menjadikan seseorang terampil bertualang, melainkan sebagai wahana berlatih 

anak-anak muda menuju kedewasaan. Mengingat media, metode, dan 

pendekatan yang dipergunakan di Outward Bound, banyak ahli pendidikan yang 

mengklasifikasikan bentuk pelatihan ini sebagai adventure education atau 

experiental learning. Metode pelatihan ini kemudian berkembang dan mulai ditiru 

di banyak tempat, bahkan sampai akhirnya diperkenalkan di luar Inggris. 

Setidaknya, setelah era Perang Dunia II, Lembaga serupa dibangun diberbagai 

daerah Inggris, Eropa, Afrika, Asia dan Australia. Di Indonesia, walau bukan 

berarti bahwa metode ini belum pernah diterapkan sebelumnya, namun metode 

ini diketahui baru masuk pada tahun 1990 dengan nama Outward Bound 

Indonesia. Saat ini, banyak lembaga pendidikan seperti ini didirikan dengan 

berbagai level profesionalisme dan kelengkapan program serta peralatan. 

Djamaluddin Ancok (2007:1). 

2.3.1 Sekilas Tentang Outbound 

Outbound  Training adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau di alam 

terbuka (outdoor) yang menyenangkan dan penuh tantangan. Bentuk 

kegiatannya berupa simulasi kehidupan melalui permainan-permainan (games) 

yang kreatif, rekreatif dan edukatif, baik secara individual maupun kelompok, 

dengan tujuan untuk pengembangan diri (personal development). Melalui 

pelatihan outbound, diharapkan lahir”pribadi-pribadi baru” yang penuh motivasi, 
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berani, percaya diri, berpikir kreatif, memiliki rasa kebersamaan, tanggungjawab, 

kooperatif, rasa saling percaya diri dan lain-lain. Badiatul Muchlisin Asti 

(2009:11). 

2.3.2 Pembagian Outbound 

Menilik dari sejarahnya, outbound sebenarnya adalah kegiatan pelatihan di 

alam terbuka yang memerlukan ketahanan sekaligus tantangan fisik yang besar. 

Di dalamnya, peserta menjalani petualangan (adventure) tidak hanya sekedar 

permainan (game) yang berat dan penuh resiko. Dalam outbound, peserta 

benar-benar dididik untuk menjadi manusia yang tangguh di dalam menghadapi 

kesulitan hidup. Istilah outbound mengalami perluasan makna (sebut saja 

begitu), menjadi tidak hanya untuk menunjukan suatu pelatihan di alam terbuka 

dengan petualangan yang berat, menantang, dan beresiko tinggi, tetapi juga 

untuk menunjuk suatu aktifitas permainan yang ringan dan beresiko kecil (soft 

game) yang diadakan di luar ruangan atau alam terbuka (outdoor). Banyak 

praktisi outbound yang mengklasifikasikan atau membagi kegiatan outbound  ke 

dalam dua kategori, yaitu “real outbound” dan “fun outbound”. Real outbound 

menunjuk pada kegiatan outbound yang memerlukan ketahanan dan tantangan 

fisik yang besar. Para peserta menjalani petualangan (adventure) yang 

mendebarkan dan kegiatan penuh tantangan, seperti jungle survival, mendaki 

gunung, arum jeram, panjat dinding atau tebing, atau kegiatan di area tali. Real 

outbound inilah yang dianggap sebagai kegiatan outbound “yang 

sesungguhnya”, sementara, fun outbound menunjuk pada kegiatan di alam 

terbuka yang tidak begitu banyak menekan unsur fisik. Banyak yang menyebut 

fun outbound sebagai aktivitas semi-outbound. Karena dianggap sebagai bukan 

kegiatan “outbound yang sesungguhnya”. Dalam fun outbound , para peserta 
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”hanya” terlibat dalam permainan-permainan (games) ringan, tetapi sangat 

menyenangkan; beresiko kecil (low impact) atau beresiko sedang (middle 

impact), tetapi mengandung manfaat yang besar untuk pengembangan diri, 

diantaranya untuk meningkatkan ketrampilan sosial seperti membangun karakter, 

sifat-sifat kepemimpinan dan kemampuan kerja sama grup atau kelompok. Ini 

dikarenakan kegiatan tersebut terkait dengan : 1) Membuat perencanaan. 2) 

Mengatur setrategi.  3) Pendelegasian/pembagian tugas serta. 4) Kejujuran dan 

tanggung jawab sosial. Baik real dan fun outbound semua mengacu pada 

kegiatan outbound yang efektif, dalam pelaksanaannya semua kegiatan 

outbound yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang benar pada 

akhirnya akan memberikan efek yang baik untuk anggota yang melakukan. Pada 

dasarnya real dan fun outbound tertuju pada suatu tujuan yang sama, yaitu untuk 

menghilangkan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari.  

Dari hasil pembagian outbound dapat di kategorikan menjadi fun outbound 

dan real outbound. 

2.3.2.1 Fasilitas Fun Outbound 

Selain tetap bermanfaat, tempat pelaksanaan dan alat/fasilitas yang 

dibutuhkan pun sangat minim alias tidak rumit. Fun outbound dapat dilaksanakan 

di halaman sekolah, halaman rumah, lapangan, padang rumput, pinggir pantai, 

maupun di alam terbuka lainnya, seperti di tempat wisata, Fasilitas yang 

dibutuhkan pun tidak rumit, bahkan sering kali tanpa alat/fasilitas. 

2.3.2.2 Fasilitas Real Outbound 

Kegiatan real outbound yang membutuhkan “tempat khusus” untuk 

pelaksanaannya. Begitupun alat yang dibutuhkan juga relatif lebih rumit. Bahkan, 

pelaksanaanya harus didampingi instruktur yang ahli di bidangnya karena 
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kegiatan outbound jenis ini termasuk dalam kegiatan outbound yang beresiko 

tinggi (high impact). 

2.3.4 Klasifikasi Materi Outbound 

Klasifikasi materi outbound dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Low Impact, bentuk permainan : Kerjasama team dan partisipasi terpadu, 

Membuat perencanaan yang matang, Efisiensi waktu dan memacu produktifitas, 

Menumbuhkan tanggung jawab. 

2) Instalasi jembatan tali (High Roof), berjalan di atas jembatan yang terbuat dari 

tambang ataupun bilahan bambu, tujuan : Melatih keberanian mengambil resiko, 

Meningkatkan rasa percaya diri, Melatih kegigihan dalam mencapai tujuan, 

Kemandirian. 

3) Truss fall, tujuan membangun rasa percaya terhadap rekan kerja dan diri 

sendiri. 

4) Flying Fox, adalah Meluncur dari suatu ketinggian menuju sebuah 

landasan/kolam nan jauh di bawah sana dengan bergantung pada seutas tali. 

sensasi dan keberanian sudah merupakan sebuah keberhasilan. Agustinus 

susanta (2010:174) Tujuan : Melatih keberanian mengambil resiko, 

meningkatkan rasa percaya diri. 

5) Rappeling yaitu kegiatan yang turun dari ketinggian menggunakan alat. 

Biasanya menggunakan Figure of eight (karena memang bentuknya mirip 

dengan angka 8. Bintang Dwi Nugroho dan Putera lengkong (2010:147). 

6) Marine Bridge adalah berjalan diatas jaring laba-laba dengan ketinggian 30 m 

dan panjang 50 m. 

7) Kayak yaitu mendayung sendiri perahu kecil (kayak), tujuannya untuk melatih 

kemandirian kepada diri sendiri. 
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8) Panjat  dinding  yaitu  memanjat  dinding  ataupun  jalinan  tambang  yang 

dibentangkan dengan tegak seperti dinding, tujuannya : Melatih keberanian, 

melatih mental, melatih kekuatan yang ada pada diri sendiri. 

2.3.5 Manfaat Outbound 

Outbound dengan berbagai jenisnya petualangan (adventure) dan 

permainan (games) yang biasa dijalankan, sebenarnya memiliki manfaat yang 

beragam, diantaranya:(1) komunikasi efektif (effective communication), (2)  

Pengembangan team (team building), (3) Pemecahan masalah (Problem solfing), 

(4) Kepercayaan diri (self concidence),(5) Kepemimpinan (leadership), (6) Kerja 

sama (sinergi),(7) Permainan yang menghibur (fun games), (8) Konsentrasi/fokus 

(Concentration), (9) Kejujuran/sportifitas. Badiatul Muchlisin Asti (2009:21). 

2.3.6 Tujuan Outbound 

Banyak tujuan diadakan kegiatan outbound bergantung kepada lembaga 

atau instansi yang menyelenggarakannya. Beberapa tujuan outbound, antara 

lain: 

1) Pre Test (Test case) 

Outbound bertujuan sebagai sebuah test awal bagi sekelompok orang yang 

akan ditempatkan di sebuah lembaga baru atau lembaga yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

2) Pelatihan Manajemen  

Dalam kegiatan outbound ada salah satu tujuan manajemen outbound bila 

kita simak dengan seksama maka manajemen adalah suatu metode, cara, atau 

proses dalam mencapai suatu tujuan yang menjadi target, metode, cara atau 

proses tersebut dilakukan dengan sistematis dan efektif melalui tindakan-

tindakan perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan 
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(Actuating), dan pengawasan (Controlling) dengan menggunakan sumber daya 

yang ada secara efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat waktu). 

3) Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia 

Dari sekian banyak cara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia maka tidak sedikit para pemegang kebijakan tersebut mengambil 

kegiatan outbound sebagai media untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang meliputi penjelasan tentang 

“outbound merupakan media untuk membangun sumber daya manusia” akan 

tampak nyata karena outbound dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas 

sumber daya manusia. 

4) Membangun Kerjasama (team building) 

Solidaritas di sebuah tempat kerja mutlak diperlukan karena tanpa adanya 

solidaritas di antara para karyawan manelaah mungkin goal target yang menjadi 

tujuan dapat tercapai. Begitu juga dengan kegiatan outbound, tanpa adanya 

solidaritas dari sebuah tim, maka dapat dipastikan tim tersebut tidak akan meraih 

goal target yang menjadi acuan dalam permainan yang disediakan pada kegiatan 

outbound. 

5) Pengisi Waktu Luang 

Pada saat outbound digunakan sebagai pengisi waktu luang, biasanya hal 

ini dilakukan oleh lembaga atau institusi yang sedang mengadakan rapat kerja, 

seminar, atau workshop. Untuk tujuan ini outbound hanya sebagai pengisi waktu 

luang belaka. Kegiatan ini biasanya dilakukan di penghujung acara rapat kerja, 

seminar, workshop, atau pelatihan. Dalam mengisi waktu luang kegiatan 

outbound sangat penting untuk sebuah inspirasi untuk memperoleh hasil kerja 

yang maksimal. 
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6) Kegiatan Rekreasi 

Bila dibandingkan dengan kegiatan rekreasi biasa yang hanya 

menggunakan mata untuk menikmati panorama alam maka jelas kegiatan 

outbound ini memiliki nilai lebih. Peserta outbound selain menggunakan mata 

untuk menikmati panorama alam sekitar yang menjadi lokasi kegiatan dengan 

kegiatan outbound maka kenikmatan akan sampai kepada pikiran, fisik, 

perasaan dan hubungan antar personal. Dari kegiatan outbound dapat 

menghasilkan kegiatan yang sangat bermanfaat dan menghasilkan kegiatan 

rekreasi dan baik untuk tubuh. 

7) Petualangan Kecil 

Bagi mereka kegiatan outbound ini identik dengan petualangan kecil. 

Bagaimana tidak, karena ketika si anak akan melakukan flying fox, maka dia 

harus mengumpulkan keberaniaanya untuk melakukan petualangan awal dengan 

memanjat pohon atau tower yang menjadi tempat start. Petualangan selanjutnya 

ketika dia harus mengumpulkan keberanian yang lebih karena dia harus 

melompat agar dapat lepas landas dari teras di atas pohon atau tower. A.Esnoe 

Sanoesi (2009:22). 

2.3.7 Merancang Kegiatan Outbound yang Efektif 

Program pengembangan dan pelatihan yang dilakukan di luar ruangan, 

atau biasa disebut outbound, hanya akan efektif bila dilaksanakan dengan baik. 

Outdoor training bisa menjadi alat yang ampuh untuk SDM, asalkan dikerjakan 

dengan benar, yakni berisi rangkaian program-program yang bagus. outbound 

training bertujuan menggali dan meningkatkan skill dan karakter setiap individu. 

Untuk hasil yang maksimal, kegiatan outbound idealnya dilaksanakan minimal 
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tiga hal : 1) Fasilitas outbound harus memadai, 2) Dipandu oleh instruktur yang 

berpengalaman, 3) Program outbound fokus pada aktivitas itu sendiri. 

Secara umum, ada bebrapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menuju 

kegiatan outbound yang efektif (berdaya guna) sesuai dengan yang diharapkan : 

(1) Menetapkan Tujuan/Target : Untuk apa kegiatan ini dilaksanakan? Setiap 

kegiatan pasti memiliki tujuan/target yang ingin dicapai. Untuk mengasah 

kebersamaan (team buliding) ? Memompa semangat berprestasi (achievment 

motivation) ? Kepemimpinan  (leadhership) ? Atau tujuan lainnya. Penetapan 

tujuan dan target ini penting untuk mendesain setting kegiatan yang akan 

dilaksanakan, merumuskan materi, dan jenis-jenis permainan (games) yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan outbound tersebut. Menentukan lokasi kegiatan  

Setelah tujuan/target kegiatan telah ditentukan, maka setelah itu adalah 

menentukan tempat adakalanya, kegiatan outbound dilakukan hanya sebagai 

perlengkapan atau variasi dari kegiatan dalam ruangan (indoor). Bila itu yang 

terjadi maka pilihlah indoor atau aula yang memiliki halaman luas, atau dekat 

dengan tanah lapang yang bisa dijadikan arena outbound atau permainan 

(games). (2) Menyiapkan alat yang diperlukan : Agar kegiatan outbound berjalan 

dengan baik, segala keperluan menyangkut masalah peralatan yang dibutuhkan 

harus dipersiapkan. Untuk kegiatan fun outbound, umumnya tidak banyak 

membutuhkan peralatan yang rumit. Bahkan, bisa saja para peserta diminta 

peralatan sendiri, tentu yang memungkinkan untuk bisa dibawa. (3) Menyiapkan 

Tim Instruktur : Tim instruktur ini menjadi kunci keberhasilan suatu kegiatan 

outbound, entah itu real outbound atau fun outbound. Tim instruktur harus terdiri 

dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, terutama outbound 

yang memiliki resiko tinggi, sehingga kegiatan outbound yang memiliki resiko 
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tinggi, kegiatan outbound bisa berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan. 

Badiatul Muchlisin Asti (2009:33).  

Dalam pelaksanaan outbound di atas dapat disimpulkan  bahwa kegiatan 

outbound yang efektif harus mempunyai dasar atau cara untuk merancang 

kegiatan outbound  yang menyenangkan. Hal-hal yang mempengaruhi kegiatan 

outbound yang efektif berpengaruh pada keberhasilan atau tidaknya suatu 

pelaksanaan outbound. Dan dari merancang kegiatan yang efektif dapat 

menghasilkan kegiatan outbound yang terstruktur dan dapat merancang suatu 

kegiatan yang diharapkan oleh pembuat kegiatan outbound. 

2.3.8 Standar Fasilitas Outbound 

Standar fasilitas outbound yang baik adalah memenuhi peralatan yang 

lengkap dan berstandar internasional UIAA untuk melakukan aktivitas outbound, 

dalam peralatan outbound digunakan untuk mendukung kesuksesan sebuah 

aktivitas outbound, diantaranya : 

1. Wire (kabel baja) : Berfungsi sebagai jalur lintasan  

 
Gambar 2. 1 Wire/Kabel Baja 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
Spesifikasi produk alat outbound : Wire Baja IWRC 10mm 

 Bahan : Baja 

 Ukuran : 10 mm 
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 Produksi : china 

 Merk dagang : - 

 Kekuatan : 1,5 ton 

 Kegunaan : alat outbound, rescue. 

Standard paling aman dalam pemasangan lintasan flying fox menggunakan 

double sling yaitu sling bagian atas ukuran 9 milimeter dan sling bagian bawah 

ukuran 10 milimeter dimana masing-masing sling mampu menahan beban 

sampai 1,5 ton. Penggunaan double sling ini bertujuan untuk keamanan ganda 

(double safety). 

2. Carnmantrle (Ropes) : Befungsi sebagai alat safety and belayer  yang memiliki 

daya kelenturan sampai 30% dan memiliki kekuatan beban ningga 2 ton. Sangat 

cocok dipakai untuk repeling, tali pengaman, maupun tasli utama. 

 
Gambar 2. 2 Tali Carmentrle 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
Carnmantrle dinamic 

Spesifikasi produk alat outbound : Tali Kernmantle Dinamis 

 Bahan : Nylon/polyamid 

 Diameter : 10.2 mm 

 Panjang : 50 meter 

 Merk dagang : BARSHOL/BEAL/PETZL/CHAM 
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 Asal negara : Indonesia/Italy/prancis/itali 

 Kekuatan : 1,8 ton (Uji Laboratorium) 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, climbing, mountaineering 

Carnmantrle static 

Spesifikasi produk alat outbound : Tali kernmantle statis 

 Bahan : Nylon, polyamid 

 Diameter : 10,5 mm 

 Panjang : 50 mm 

 Produksi : Indonesia/Italy/Pancis/Itali 

 Merk dagang : BARSHOL/BEAL/PETZL/CHAM 

 Kekuatan : 1,8 ton (Uji Laboratorium) 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, climbing, mountaineering 

4. Carabiner : Kunci pengaman dan conector sling dengan katrol. Carilah 

carabiner yang benar-benar kuat. Fungsi carabiner adalah sebagai pengaman 

yang menghubungkan anda dengan tali. 

 
Gambar 2. 3 Carabiner 

(Sumber : dokumen pribadi) 
 

Spesifikasi produk alat outbound : Carabiner Petzl William Triact Lock 

 Bahan : Alloy 

 Ukuran : All size 
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 Produksi : Indonesia/itali/Perancis/itali 

 Merk dagang : BARSHOL/BEAL/PETZL/CHAM 

 Kekuatan : 25 kN (uji laboratorium) 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, mouteneering, climbing 

5. Seat Harness : Alat pengaman tubuh dari ikatan tali. Ada bermacam-macam 

harness. Mulai dari produk lokal sampai produk import bermerek seperti PETZL, 

CAMP, BEAL. Pilihlah harness yang bagus. Agar peserta outbound merasa 

aman dan nyaman. 

 
Gambar 2. 4 seat harness 

(Sumber : dokumen pribadi) 
 

Spesifikasi produk alat outbound : Seatt harness  

 Bahan : webbing 

 Ukuran : Dewasa all size 

 Produksi : Indonesia/Indonesia/prancis/itali 

 Merk dagang : DMM/ BARSHOL/PETZL/CHAM 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, mountaineering, climbing 
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7. Helm : Helm/Alat pelindung kepala  

 

Gambar 2. 5 Helm/Pelindung Kepala 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
8. Pulley Fix dan Tandem Cable : Katrol untuk alat Bantu meluncur beban 

diatas cable jalur. Sebagai pulley pengaman, digunakan untuk meluncurkan 

peserta outbound menggunakan sling baja. 

Pulley single 

 

Gambar 2. 6 Pulley fix/singgle 
(Sumber : dokumen pribadi) 

Detail produk : 

 Nama produk : Pulley single 

 Bahan : besi baja 

 Kekuatan : 3 ton 
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 Merk dagang : BARSHOL/BEAL/PETZL/CHAM 

 Asal negara : Indonesia/prancis/itali/prancis 

Pulley tandem 

 

Gambar 2. 7 Pulley tandem 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
Spesifikasi produk alat outbound : Pulley Tandem 

 Bahan : Baja 

 Produksi : Indonesia/itali/prancis/itali 

 Merk dagang : BARSHOL/BEAL/PETZL/CHAM 

 Kekuatan : 3 ton (Uji Laboratorium) 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, climbing, mountaineering 

9. Sling dan Pegangan :  Conector antara harness/tubuh dan catrol sekaligus 

alat pegangan tangan utuk keseimbangan.  

 

Gambar 2. 8 sling/tali pegangan 
(Sumber : dokumen pribadi) 
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Spesifikasi produk alat outbound : sling/pegangan 

 Bahan : polyester 

 Produksi :  

 Merk dagang :  

 Kekuatan : 2 ton (Uji Laboratorium) 

 Kegunaan : alat outbound, rescue, climbing, mountaineering 

10. Kunci-kunci : setting fix and maintainance  

 

Gambar 2. 9 Klem 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
Klem : Adalah alat yang digunakan sebagai pengunci/pengikat. Terutama buat 

anda yang menggunakan sling baja. 

11. Sarung Tangan : alat bantu belayer 

 

Gambar 2. 10 sarung tangan/alat bantu blayer 
(Sumber : dokumen pribadi) 
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12. Tali karalon : digunakan sebagai lintasan marine bridge 

 

Gambar 2. 11 Tali karalon 
(Sumber : dokumen pribadi) 

 
Tali/Tambang Karalon terbuat dari bahan Nilon biasa digunakan dalam kegiatan 

outbound. Sebagai alat bantu blayer, lintasan laba-laba atau marine bridge, dll. 

2.3.9 Ciri-ciri yang Harus dimiliki Instruktur Outbound 

Tim instruktur ini menjadi kunci keberhasilan suatu kegiatan outbound, 

entah itu real outbound atau fun outbound. Menurut Djamaluddin Ancok 

(2007:16) ciri-ciri yang harus dimiliki oleh instruktur outbound adalah sebagai 

berikut : diantaranya : 

2.3.9.1  Memiliki pemahaman terhadap rancangan permainan 

Dalam pemahaman rancangan permainan kaitannya instruktur outbound 

mampu mengurangi dengan baik manfaat dari sebuah simulasi/permainan, 

sehingga peserta bisa mencerna arti dan makna dari permainan yang baru saja 

dilaksanakan. Sehingga, aktivitas permainan tidak hanya dimaknai sebagai 

kegiatan yang bersifat kegiatan fisik dan hiburan (fun) semata. Tetapi, kegiatan 

yang bermakna, yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga mencerdaskan. 
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2.3.9.2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

Seorang instruktur harus bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dari 

kata-kata yang keluar dari bibirnya bisa dicerna peserta dengan mudah. Ia 

pandai memilih kata dan mengartikulasi dengan baik sehingga peserta 

bersemangat.  

2.3.9.3 Menarik dan Berwibawa 

Seorang instruktur harus memiliki pembawaan yang menarik dan 

berwibawa, sehingga disegani oleh peserta. Ada baiknya jika seorang instruktur 

memiliki kecerdasan emosi dan sense of humor (selera humor) yang tinggi, 

sehingga dapat membuat suasana kegiatan menjadi hangat, “hidup”, 

menyenangkan dan mengesankan. Peserta pun betah dan terlibat secara aktif 

mengikuti kegiatan outbound sampai tuntas. 

2.3.9.4 Menguasai masalah teknis pelatihan termasuk masalah keselamatan 

Kegiatan di alam terbuka sangat terkait dengan kemungkinan untuk 

terjadinya cidera. Oleh karena itu seorang instruktur perlu memiliki kemampuan 

teknisi di bidang keselamatan permainan. Instruktur harus memiliki ketajaman 

pengamatan di dalam melihat perilaku peserta dalam melaksanakan permainan 

yang kiranya akan menimbulkan kecelakaan. 

Demikian beberapa tips untuk merancang kegiatan outbound yang baik, 

sehingga outbound benar-benar bisa menjadi kegiatan yang bermakna : 

menyenangkan tapi juga mencerdaskan. Badiatul Muchlisin Asti (2009:36). 

2.4 Gambaran Lokasi Penelitian 

2.4.1 Sejarah Ragentar 

Outbound Ragentar berdiri pada tanggal 1 november 2007 dan mempunyai 

pusat di Jakarta yang beralamatkan di  Jalan Gabus Raya No 37 (TB 
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Simatupang-Ps Minggu) Jakarta 12520 dengan perusahaan PT. Kria Rancang 

Artistika dan membuka cabang di semarang yang bertempat di Jalan Veteran 

No.47 Semarang dan membuka kantor sekaligus wahana outbound yang 

berlokasi di Kawasan Umbul Sidomukti Jimbaran Bandungan Kabupaten 

Semarang Jawa Tengah. Ragentar memberikan fasilitas permainan yang 

menantang adrenalin para wisatawan yang datang dengan biaya terjangkau. 

Diantaranya Flying Fox dengan dua jalur sepanjang 110 meter, ini adalah Flying 

Fox tertinggi di Indonesia karena lintasannya menyeberangi  jurang  sedalam 

75m, marine bridge berjalan di atas jaring  laba-laba sejauh 50 meter melintasan 

jurang sedalam 30 meter, ATV dan yang paling baru wahan Highest triangle. 

Lokasi wahana outbound ini juga sangat didukung dengan kondisi jalan dan 

topografi lingkungannya yang berbukit-bukit dengan berbagai warna aneka 

tanaman sayur dan bunga, menjadikan panorama alam di sepanjang jalan yang 

menuju ke wahana outbound Ragentar di lokasi tersebut menjadi lebih indah dan 

sedap dipandang mata serta menjadikan lahan yang ada di desa itu lebih 

berdayaguna sebagai tujuan wisata. Dokumen Ragentar outbound. 

2.4.2 Letak Outbound Ragentar 

Lokasi wahana outbound Ragentar yaitu berada di area taman renang 

alam umbul sidomukti dapat ditempuh dari arah Semarang menuju Solo, sampai 

menemukan pom bensin Lemah Abang di sisi kiri jalan, belok kanan menuju ke 

arah bandungan. Sampai di Pasar Jimbaran di sisi kiri, akan ada gang 

bertuliskan sidomukti di sisi kanan dengan jalan menanjak. Di sepanjang jalan 

kecil ada beberapa papan petunjuk untuk sampai ke Taman Renang Alam Umbul 

Sidomukti, Desa Sidomukti, Bandungan, Semarang. Kawasan wisata umbul 

Sidomukti merupakan salah satu Wisata Alam Pegunungan di Semarang, berada 
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di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Ragentar 

outbound menawarkan berbagai wahan pacu adrenaline lintasan flying fox 

dengan dua pilihan track, marine bridge di lembah, ATV, highets trianggle. Dari 

fasilitas outbound yang ditawarkan peneliti memperoleh data yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mendukung pembuatan instrumen seperti upaya 

Ragentar outbound menarik pengunjung dan kualitas harga outbound. 

2.4.3 Fasilitas Outbound Ragentar 

Ketika sebuah tantangan begitu menggetarkan. Itulah saat keberanian dan 

getir jadi nyali yang meluap, meluncur, berayun di atas ketinggian dan ayo 

pompa adrenalin hingga kebatas nyali. Di lembah sidomukti di sejuknya lereng 

gunung ungaran tempat unik untu bepetualang sekaligus rekreasi, banyak 

tantangan yang bisa dicoba untuk usia anak-anak hingga dewasa, outbound 

Ragentar menawarkan berbagai macam fasilitas outbound diantaranya : 

2.4.3.1 Flying Fox Lembah 

 

 

Gambar 2.12 Flying fox lembah outbound Ragentar 

Meluncur dan bergelantungan di lintasan sepanjang 110m setinggi 70m, coba 

rasakan sensasi beda dengan mencoba Flying fox tertinggi, rasakan detak 
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jantung berhenti, sejenak dan raihlah kemenanganmu, pastikan nyali dan 

temukan sensasinya. Harga : Rp 18.000,-/persons. Buka : Buka setiap hari. 

2.4.3.2 Double Flying Fox/ flying fox scream 

 

Gambar 2.13 Flying fox scream outbound Ragentar 

Meluncur sepanjang 160m dengan ketinggian 100m, rasakan sensasi 

baliknya, lokasi start berada di finish Flying Fox Lembah, jadi anda bisa 

menikmati sensasi Fying Fox  terusan. Harga : double flying fox   Rp 35.000/ 

persons. Flying Fox Terusan Rp 30.000/ persons. Buka : Setiap hari Sabtu, 

Minggu dan hari libur Nasional. Para pengunjung wahana outbound flying fox 

scream dapat merasakan bagaimana berada di atas ketinggian dengan 

tantangan yang menarik. 

2.4.3.3 Marine Bridge 

 

Gambar 2.14 Marine bridge outbound Ragentar 
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Bergelantungan di atas jembatan jaring sepanjang 50m dan di atas 

ketinggian 30m, tentunya merupakan sebuah tantangan yang cukup fantastis 

dan exited, Anda sangat layak untuk menikmatinya. Harga : Rp 15.000,-/persons. 

Buka :  Buka setiap hari. 

2.4.3.4 Highest Triangle 

 

Gambar 2.15 Highest triangle outbound Ragentar 

Wahana outbound Highest Trianggle adalah wahana adrenalin baru di 

Ragentar yaitu sebuah tantangan yaitu skywalk, badui bridge, moving box diatas 

ketinggian 75 meter. Rasakan debar jantung anda saat saat bermain di wahana 

adrenalin trianggle dengan harga : Rp 40.000,-/persons. 

2.4.3.5 ATV 

 

Gambar 2.16 ATV outbound Ragentar 
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Fasilitas adrenalin yang terakhir yaitu ATV, mengendarai ATV melewati lintasan 

yang cukup extrime di sekitar area wahana outbound dengan harga Rp 30.000,-

/person. 

2.4.3.6 Fasilitas instruktur outbound 

 

Gambar 2.17 instruktur outbound Ragentar 

Outbound Ragentar dalam menjalankan kegiatanya juga didampingi oleh 

instruktur yang sudah terlatih dan memahami bagaimana mengoprasikan 

berbagai fasilitas outbound Ragentar,  mereka sudah mendapatkan pelatihan 

khusus sebelumnya sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman saat 

menggunakan fasilitas outbound di Ragentar. 

2.4.3.7 Fasilitas sarana dan prasarana outbound 

Fasilitas sarana dan prasarana outbound Ragentar mengacu pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) diikuti secara disiplin.  SOP ini meliputi Standar 

Keamanan Prosedur,  Standar Pelaksanaan outbound dan Standar Perawatan 

Peralatan. Semua peralatan dan fasilitas yang ada di lokasi outbound Ragentar 

telah didesain dan dibuat dengan memperhatikan manajemen resikonya dan 

standard/system keamanan yang dimiliki adalah peralatan-peralatan yang telah 

menjadi standar baku Internasional climbing (UIAA) dan outbond. 
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2.4.3.8 Fasilitas umum outbound Ragentar 

 

Gambar 2.18 fasilitas ibadah outbound Ragentar 

 

Gambar 2.19 Fasilitas toilet outbound Ragentar 

 

Gambar 2.20 Fasilitas parkir outbound Ragentar 
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Gambar 2.21 fasilitas jalan outbound Ragentar 

 

Gambar 2.22 kantin outbound Ragentar 

Outbound Ragentar dilengkapi dengan fasilitas umum berupa lahan 

parkir, empat toilet bersih, mushola, fasilitas jalan yang sudah diperbaiki, fasilitas 

kebersihan seperti tempat sampah dan petugas kebersihan dan fasilitas 

keamanan di area wahana outbound Ragentar. 

2.4.4 Jumlah dan Ragam Outbound Ragentar 

Ragam pengunjung yang masuk baik dengan rombongan maupun 

perorangan mempunyai keperluan berbeda, diantaranya : olahraga rekreasi, 

wahana outbound, rekreasi umum/menikmati keindahan alam, refreshing dan 
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outbound training dan lain-lain. Kerjasama dengan asuransi ini menunjukan 

bahwa outbound Ragentar melaksanakan fungsinya sebagai tempat rekreasi 

sekaligus memberikan rasa aman bagi pengunjung. Jumlah pengguna outbound 

Ragentar setiap bulanya terus mengalami peningkatan. Dalam penggunaanya 

pengunjung juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, apabila cuaca waktu itu baik 

kemungkinan pengunjung lebih banyak untuk melakukan outbound.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Persepsi pengunjung 

Terhadap Fasilitas Outbound Ragentar tahun 2015 dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

Dari pembahasan di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Fasilitas wahana adrenalin outbound sudah sangat baik, karena dari indikator 

daya tarik wahana, keragaman, kenyamanan, keamanan, kepuasan, dan 

kualitas harga menurut pengunjung sudah sangat baik. 

2. Fasilitas instruktur outbound masuk kategori sangat baik, pengunjung menilai 

instruktur outbound Ragentar sudah profesional, ramah, dan akrab dengan 

pengunjung. 

3. Fasilitas sarana dan prasarana sudah sangat baik. Dari kelengkapan dan 

kualitas sarana dan prasarana pengunjung menilai sudah sangat baik. 

4. Fasilitas umum outbound Ragentar secara keseluruhan sudah masuk dalam 

kategori cukup baik, hanya pada fasilitas lahan parkir, toilet, dan jalan dirasa 

masih kurang baik oleh pengunjung. 

5. Bentuk pengembangan yang perlu dilakukan oleh outbound Ragentar adalah 

perbaikan fasilitas umum terutama pada fasilitas lahan parkir, toilet dan 

fasilitas jalan outbound Ragentar. 
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5.2 Saran 

1. Bagi manager outbound Ragentar agar dapat mempertahankan dan 

meningkatkan fasilitas yang ada di outbound Ragentar supaya eksistensi 

outbound Ragentar lebih dipercaya oleh pengunjung yang melakukan 

kegiatan outbound di Ragentar serta sistem pengembangan wahana 

outbound sebaiknya disesuaikan dengan harapan pengunjung seperti 

meningkatkan fasilitas umum seperti memperluas area parkir, perbaikan jalan, 

toilet, tempat antri yang nyaman dan memberikan fasilitas pendukung seperti 

fasilitas fotografer guna menarik dan meningkatkan pengunjung. 

2. Bagi kepala pengelola fasilitas outbound Ragentar agar meningkatkan dan 

menambah permainan yang lebih menarik, atraktif, unik serta edukatif,  

sehingga pengunjung yang menggunakan fasilitas outbound Ragentar sadar 

akan olahraga rekreasi yaitu outbound. 

3. Bagi peneliti lain sebagai perbandingan guna penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan metode dan sampel yang berbeda sehingga bisa menganalisis 

dan melihat faktor-faktor kelemahan yang ada dalam penelitian ini. 
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