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A. Sekilas tentang Outbound
Pendidikan karakter sedang digalakkan dalam dunia pendidikan

dewasa ini terutama dalam pendidikan anak usia dini. Kurikulum yang
dikembangkan pada masing-masing lembaga pendidikan juga mengacu
pada pembentukan karakter anak didik . Hal ini menggambarkan bahwa
anak didik perlu mendapatkan perhatian lebih dari orang tua maupun pihak
sekolah atau lembaga.

Istilah outbound berasal dari kata Outward Bound. Outbound
adalah sebuah ide pendidikan inovatif yang dikreasikan oleh Kurt Hahn.
Kurt Hahn adalah seorang berkebangsaan Jerman yang lahir di Berlin pada
tanggal 5 Juni 1886. Ide Kurt Hahn kini telah bertahan dan berkembang
selama lebih dari enam puluh tahun. Pengertian Outbound secara lengkap
adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dialam terbuka. Outbound
merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan yang di dapat dari
serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat
dan kreatifitas seseorang.

Kegiatan  outbound berawal dari sebuah pengalaman sederhana
seperti bermain. Bermain juga membuat setiap anak merasa senang dan
bahagia. Dengan bermain anak dapat belajar menggali dan
mengembangkan pengetahuan dari setiap pengalaman dalam aktivitas
bermain.

Berdasarkan latar belakang tersebut outbound merupakan
perpaduan antara permainan-permainan sederhana, permainan ketangkasan
dan olah raga, serta diisi dengan petualangan. Hal itu yang akhirnya
membentuk adanya unsur-unsur ketangkasan, kebersamaan dan
memecahkan masalah.

B. Manfaat dan tujuan kegiatan Outbound
Kegiatan belajar di alam terbuka bermanfaat untuk meningkatkan

keberanian anak dalam bertindak maupun berpendapat. Kegiatan outbound
dapat membentuk pola berpikir kritis dan kreatif dimana dalam kegiatan
tersebut anak-anak dibentuk untuk bisa memecahkan permaslahan yang
ada. Pengalaman yang di dapat anak bisa menjadikan dasar anak untuk



membentuk sikap mental yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari dan
anak akan bisa percaya diri.

Tujuan outbound menurut Adrianus dan Yufiarti,dalam jurnal
“Memupuk Karakter Siswa melalui Kegiatan Outbound ( 2006:42)” adalah
untuk:
1. Mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan diri siswa;
2. Berekspresi sesuai dengan caranya sendiri yang masih dapat diterima

lingkungan;
3. Megetahui dan memahami perasaan, pendapat orang lain dan

menghargai perbedaan;
4. Membangkitkan semangat dan motivasi untuk terus terlibat dalam

kegiatan-kegiatan;
5. Lebih mandiri alam bertindak sesuai dengan keinginan;
6. Lebih empati dan sensitif dengan perasaan orang lain;
7. Mampu berkomunikasi dengan baik;
8. Mengetahui cara belajar yang efektif dan efisien;
9. Memberikan pemahaman terhadap sesuatu tentang pentingnya karakter

yang baik;
10. Menanamkan nilai-nilai yang positif sehingga terbentuk karakter anak

melalui berbagai contoh pengalaman hidup.
11. Mengembangkan kualitas hidup anak yang berkatakter;
12. Menerapkan dan memberi contoh karakter yang baik kepada

lingkungan.

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat dan tujuan
outbound dalam pembentukan karakter anak sangat jelas. Anak diajak
untuk senantiasa berusaha kerja keras dalam meraih sesuatu, anak diajak
untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dengan mengutamakan
kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Anak dilatih untuk
lebih kuat baik dari segi fisik dan mental.

C. Macam-macam kegiatan outbound
1. Meniti tali di atas air.

Teknik pelaksanaan : anak-anak bejalan di atas seutas tali dan tangan
berpegangan pada tali diatasnya.
Manfaat kegiatan ini adalah anak-anak dilatih untuk percaya diri ,
keseimbangan dan keberanian

2. Berjalan di atas jembatan gantung



Teknik pelaksanaan : anak-anak berjalan satu-satu melewati jembatan
gantung.
Manfaat yang di peroleh : melatih anak untuk percaya diri, latihan
keseimbangan.

3. Tarik tambang
Teknik pelaksanaan : anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok dan saling
menarik tambang.
Manfaatnya adalah : melatih kerja sama dan kekuatan fisik anak serta
bisa menerima kekalahan.

4. Menangkap belut
Teknik pelaksanaan : anak-anak dibagi menjadi kelompok –kelompok
untuk bersama-sama menangkap belut. Kelompok yang paling banyak
mengumpulkan belut dialah yang menjadi juara.
Manfaatnya adalah melatih kerja sama dalam kelompok dan kejujur

5. Menanam padi

Anak-anak belajar  cara menanam padi, manfaatnya adalah melatih
kesabaraan dan rasa empati kepada petani atas jerih payahnya untuk
menanm padi.



Demikian sedikit banyak contoh-contoh kegiatan outbound yang dapat
dilakukan utuk membentuk karakter anak.


