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BAB V 

             SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini telah menghasilkan suatu produk berupa Buku Panduan Game 

Outbound Berbasis Pendidikan Karakter. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Buku Panduan Game Outbound berbasis Pendidikan Karakter melalui beberapa 

tahapan berdasarkan model ADDIE. Produk dikembangkan dengan 

menggunakan software Microsoft Word 2010 dan Adobe phothosop Cs 5. Produk 

dibuat menjadi buku yang menarik dan informatif.  

2. Buku Panduan Game Outbound berbasis Pendidikan Karakter telah melalui tahap 

validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Validasi materi 

dilakukan sebanyak dua kali dengan banyak saran perbaikan. Hasil validasi 

materi tahap pertama diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 57 dengan rata-rata 

skor sebanyak 2,85 serta persentase kualitas materi sebanyak 71% yang termasuk 

dalam kategori “Baik. Hasil validasi materi tahap kedua diperoleh dengan jumlah 

skor sebanyak 71 dengan rata-rata skor sebanyak 3,55 serta persentase kualitas 

materi sebanyak 88,75 % yang termasuk dalam kategori penilaian “Sangat baik”. 

Sehingga materi yang dimuat dalam produk layak diuji cobakan. Sedangkan 

untuk validasi media dilakukan sebanyak dua kali Hasil validasi media tahap 

pertama diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 72 dengan rata-rata skor 

sebanyak 3,6 serta persentase kualitas materi sebanyak 90% yang termasuk 
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dalam kategori “Sangat Baik”. Hasil validasi media tahap kedua diperoleh 

dengan jumlah skor sebanyak 76 dengan rata-rata skor sebanyak 3,8 serta 

persentase kualitas materi sebanyak 95 % yang termasuk dalam kategori 

penilaian “Sangat baik”, Keseluruhan item pernyataan tidak ada yang 

memperoleh nilai dengan kategori “tidak baik”, dan “sangat tidak baik”, 

sehingga produk dapat diujicoba tanpa melakukan revisi. 

3. Hasil ujicoba kelompok kecil dilakukan oleh 8 orang mahasiswa dengan hasil 

data ujicoba diperoleh jumlah skor sebanyak 318, dengan rata-rata skor sebanyak 

3,31 serta persentase kualitas media sebanyak 82,81% yang termasuk ke dalam 

kategori “Sangat Baik”. Namun ada saran dan kritikan dari mahasiswa tentang 

cover panduan yang dinilai terlalu gelap. Sehingga cover direvisi untuk 

selanjutnya diujicobakan pada kelompok besar. Hasil ujicoba kelompok besar 

dilakukan oleh 20 orang mahasiswa dengan hasil data ujicoba diperoleh jumlah 

skor sebanyak 777, dengan rata-rata skor sebanyak 3,25 serta persentase kualitas 

media sebanyak 80,93% yang termasuk ke dalam kategori “Baik”. Dengan 

demikian dapat simpulkan bahwa Buku Panduan Game Outbound Berbasis 

Pendidikan Karakter dapat digunakan sebagai salah satu panduan bagi panitia 

penyelenggara kegiatan outdoor  dalam memilih dan menyelenggarakan game 

outbound yang berbasis pembangunan karakter. 

1.2 Implikasi 

1. Produk ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan  game 

outbound pada kegiatan outdoor. 
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2. Dalam panduan ini terdapat game outbound yang dapat melatih karakter positif 

dalam diri peserta game outbound. 

1.3 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah : 

1. Saran tindakan, peralatan dan ukuran arena game outbound dalam panduan 

ini pada pelaksanaannya dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan lokasi 

penyelenggaraan game outbound.  

2. Saran pengembangan, untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan 

gambar atau foto dari masing-masing langkah pelaksanaan game outbound. 

 


