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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat peningkatan yang 

berarti dalam keterampilan sosial anak dengan hambatan emosi dan perilaku kelas 

V di SLB E Bhina Putera Surakarta setelah diberikan perlakuan dalam pelatihan 

outbound. Hasil dari perhitungan menggunakan uji Wilcoxon, didapat Jhitung = 0 

dan Jtabel = 0 atau Jhitung = 0 ≤ Jtabel = 0. Dengan demikian hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa metode penelitian outbound dapat meningkatkan 

keterampilan sosial anak dengan hambatan emosi dan perilaku kelas V SDLB di 

SLB E Bhina Putera Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

outbound efektif meningkatkan keterampilan sosial anak dengan hambatan emosi 

dan perilaku di SLB E Bhina Putera Surakarta, ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan skor siswa yang cukup signifikan setelah diberikannya perlakuan. 

Rata-rata kenaikan skor setiap siswa pada post test mencapai 58,6%. Hasil 

pengolahan data dengan menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan Thitung = 22 

dan berdasarkan nilai kritis uji Wilcoxon pada tingkat signifikasi 0,05 dengan 

jumlah n = 6, maka diperoleh Ttabel = 0, maka H0 ditolak karena 22 > 0. Teknik 

pelatihan outbound dapat meningkatkan keterampilan sosial yang meliputi : 

Keterampilan sosial anak dengan hambatan emosi dan perilaku pada aspek 

hidup dan bekerjasama; menghormati hak orang lain; peka terhadap orang lain 

setelah diberikan perlakuan menggunakan teknik pelatihan outbound 

menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan yang cukup signifikan walaupun 

skor yang diperoleh tiap anak berbeda. Perubahan tersebut dapat dilihat pada 

keaktifan peroses pelatihan outbound secara berkelompok, mendengarkan curhat 

dari orang lain, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain dan mengucapkan 

terimakasih setelah diberikan bantuan maupun hadiah oleh orang lain. 

Keterampilan sosial pada aspek belajar mengendalikan diri sendiri dan 

mengarahkan diri sendiri setelah diberikan perlakuan menggunakan teknik 
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pelatihan outbound menunjukkan perubahan perilaku pada anak dengan hambatan 

emosi dan perilaku. Hal ini dapat dilihat pada sikap tenang anak ketika adanya 

suatu masalah dalam situasi sosial, tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan 

dapat membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 

Selain itu, keterampilan sosial pada aspek berbagi ide dan pengalaman dengan 

orang lain setelah diberikan perlakuan menggunakan teknik pelatihan outbound 

menunjukkan perubahan perilaku pada anak dengan hambatan emosi dan perilaku. 

Perubahan perilaku yang terlihat pada saat diamati adalah anak dapat berbagi 

pengalaman dengan orang lain dengan tidak membedakan suku, agama, ras 

(SARA), mau menerima kritikan dari orang lain, dan dapat memberikan masukan 

terhadap penyelesaian kelompok. 

 

5.2 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diungkapkan, maka terdapat 

beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan sebagai suatu rekomendasi dalam 

pembelajaran di sekolah, antara lain sebagai berikut: 

 

1.2.1 Bagi Sekolah 

Pelatihan outbound dapat menjadikan perhatian dan pertimbangan sekolah 

dalam meningkatkan keterampilan sosial anak dengan hambatan emosi perilaku, 

karena beragam permainannya dan sangat fleksibel sehingga sangat cocok dan 

sesuai jika diaplikasikan kepada anak dengan hambatan emosi perilaku tentunya 

dengan permainan yang beragam dan media yang memadai peneliti berharap 

penelitian ini dapat menjadi perogram ekstrakulikuler di sekolah. 

 

1.2.2 Bagi Guru 

 Keterampilan sosial sangat penting dan dapat menjadi perhatian dan 

pertimbangan guru agar siswa dapat lebih memahami keadaan lingkungan 

disekitarnya serta lebih peka terhadap orang lain, hal ini tentunya meningkatkan 

sosial skill anak untuk bekal mereka ketika, mereka harus berbaur dengan 

lingkungannya ataupun ketika anak menemui lingkungan baru. 



58 
 

Sri Nur Oktaviani, 2019  
EFEKTIVITAS PELATIHAN OUTBOUND TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK 
DENGAN HAMBATAN EMOSI PERILAKU KELAS V DI SLB – E BHINA PUTERA SURAKARTA 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu  

 
 

 

 

 

1.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik menggunakan metode 

pelatihan outbound, yaitu mengembangkan variasi permainan ataupun tempat 

pelaksanaannya, dan juga outbound mountenering sangat disarankan karena bisa 

lebih memacu keberanian anak. 


