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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka pada bab 

ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan pengelola Kebun Binatang Bandung dalam 

mengembangkan permainan  flying fox adalah dengan meningkatkan promosi 

dan pemasaran, baik melalui mulut ke mulut, media cetak (surat kabar, 

majalah, dan lain sebagainya), media elektronik (televisi & radio), dan jejaring 

sosial (facebook, twitter, uber social).  

2. Pengunjung amat menyambut baik terhadap keberadaan wahana flying fox di 

Kebun Binatang Bandung karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai 

satwa, tetapi juga dapat menjadi wahana edukasi dalam meningkatkan 

kreatifitas, memberikan pengalaman baru bagi anak, serta menguji dan 

meningkatkan keberanian pengguna.  

3. Hambatan yang muncul dalam pengembangan permainan flying fox di Kebun 

Binatang Bandung antara lain: a) kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai adanya wahana flying fox di Kebun Binatang Bandung, b) 

pemasukan yang bersumber dari wahana permainan flying fox masih sangat 

minim, c) kurangnya sosialisasi mengenai pengembangan wahana flying fox, 

d) lokasi wahana permainan flying fox yang kurang strategis. 

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan 

permainan flying fox adalah dengan melakukan promosi-promosi yang 

dikemas dengan berbagai variasi pemasaran, menjalin kerjasama dengan 

berbagai instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, peningkatan 

kualitas dan kompetensi para instruktur flying fox, serta menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui 

wahana flying fox. 
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B. Saran  

1. Bagi Pengelola Flying Fox di Kebun Binatang Bandung  

a. Pengelola hendaknya lebih gencar dalam melakukan pemasaran terkait 

keberadaan wahana flying fox di Kebun Binatang Bandung. 

b. Pengelola hendaknya membuat variasi dalam melaksanakan promosi 

terkait pengembangan flying fox di Kebun Binatang Bandung. 

c. Pengelola dapat menggunakan konsep flying fox sebagaimana telah 

diusulkan oleh penulis, yakni dengan membentangkan lintasan di atas 

kandang-kandang satwa (bagi dewasa) dan danau buatan (bagi anak-anak) 

sehingga selain meluncur, pengguna wahana juga dapat melihat 

pemandangan yang menjadi kekhasan Kebun Binatang Bandung. 

d. Terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para instruktur 

melalui berbagai pelatihan. 

 

2. Bagi Mahasiswa FPOK 

a. Hendaknya para mahasiswa mulai melirik olahraga rekreasi (flying fox) 

sebagai salah satu olahraga yang harus dikembangkan. 

b. Mempelajari lebih jauh, terutama dalam menyusun berbagai inovasi 

pengembangan olahraga rekreasi flying fox. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hendaknya ada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan fokus 

kajian mengenai pengembangan konsep olahraga rekreasi flying fox dalam 

pembentukan karakter. 

 

 

 

 

 

 


