




UPAYA MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI MELALUI  

KEGIATAN OUTBOND PADA ANAK KELOMPOK A RA  

MUTIARA KARANGBANGUN KECAMATAN  

MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

 

Suharni 

A 520091051 

 

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan rasa 

percaya diri anak melalui kegiatan outbond pada anak kelompok A RA Mutiara 

Karangbangun, Matesih, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Metode 

penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

dengan jumlah masing-masing siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan 

meliputi tahap observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Subyek penelitian 

ini adalah anak didik kelompok A RA Mutiara Karangbangun, Matesih, 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian  ini menunjukkan 

bahwa ada peningkatan rasa percaya diri anak pada pra siklus sebesar 49,75%, 

pada siklus I meningkat menjadi 64,75%, pada siklus II mencapai 69% dan pada 

siklus III mencapai 82,75%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan 

outbond dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. 

 

Kata kunci : rasa percaya diri, kegiatan outbond. 
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Pendahuluan  

Pendidikan anak usia dini merupakan yang paling dasar bagi pembentukan 

sumber daya manusia dimasa mendatang (Abdulhak, 2007:52), kualitas pendidikan 

anak usia dini inilah yang nantinya akan menentukan kualitas pendidikan anak di usia 

dininya, maka semakin berkualitas juga sumber daya yang ajan dihasilkan generasi 

selanjutnya. Hal ini disebabkan karena masa usia dini merupakan ajang pembelajaran 

dan pembiasaan manusia dalam menghadapi  tantangan hidup agar mampu bertahan 

dalam berbagai situasi (tim PAUD),2005,1). 

Bagian dari bentuk lembaga pendidikan anak usia dini adalah Taman Kanak-

kanak (TK). Di  Taman Kanak-kanak inilah diharapkan dapat ditanamkan dan 

dikembangkan sebagai potensi anak yang akan berguna bagi  masa dewasanya. Hal 

ini juga tertuang dalam kurikulum 2009,dimana mengenai tujuan pendidikan anak 

udia dini yaitu membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis 

dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, social emosional, kognitif, 

bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni  untuk siap memasuki sekolah dasar.  

Rasa percaya diri merupakan modal dasar bagi seseorang dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan hidupnya. Kepercayaan diri berawal dari tekat pada diri sendiri 

untuk melakukan segala yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup, serta terbina 

dari keyakinan diri sendiri. Berkembangnya rasa percaya diri atau citra diri yang 

positif  pada diri anak sangatlah penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. 

Anak yang mempunyai keper cayaan diri yang tinggi akan merasa nyaman dengan 

dirinya sendiri, dapat bersosialisasi, dan berkomuikasi dengan orang lain dengan 

baik. 

Chomariyah (2008) mengatakan bahwa, untuk bisa tampil percaya diri, 

seseorang perlu menggali potensi dengan cara berusaha mengenali diri, dengan 

demikian orang tersebut akan mampu menekan hal-hal yang dirasa kurang, dan 

memupuk hal-hal yang dirasa lebih. 
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Memupuk rasa percaya diri menurut hakim (2002:170-180) yaitu; 1). 

Bangkitnya kemauan yang keras, 2). Membiasakan untuk berani, 3). Bersikap dan 

berpikiran positif, 4). Membiasakan diri untuk berinisiatif, 5). Selalu bersikap 

mandiri, 6). Belajar dari pengalaman, 7). Tidak mudah menyerah (tegar), 8). 

Membangun pendirian yang kuat, 9). Pandai membabaca situasi, 10). Pandai 

menempatkan diri, 11). Pandai melakukan penyesuaian dan pendekatan pada orang 

lain.Menurut Anthoni (1992) aspek kepercayaan diri adalah:1). Rasa aman, 2). 

Ambisi normal, 3). Yakin pada kemampuan diri, 4). Mandiri, 5). Tidak 

mementingkan diri sendiri atau toleran, 6). Optimis. 

Kepercayaan diri merupakan suatu perilaku individu dalam kaitanya  

keyakinan atas potensi positif yang dimiliki untuk bersikap yang seimbang dengan 

struktur emosional yang ada pada individu dalam upaya menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi secara yakin  bahwa individu yakin akan kemampuan yang dimiliki 

untuk menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan rasa percaya diri 

anak dalam penelitian ini adalah;1). Berani bertanya dan menjawab pertanyaan , 2). 

Menunjukkan kebanggaan terhadap hasil karya, 3). Meleksanakan tugas yang 

diberikan, 4). Menyelesaikan tugas yang diberikan, 5). Berani bercerita secara 

sederhana. Kemudian dijabarkan butir amatan, yaitu; 1). Berani bertanya dan 

menjawab pertanyaan, meliputi, a). mengemukaan pertanyaan kepada Guru/ Teman, 

b). menjawab pertanyaan  Guru/teman dengan jelas dan lancar. 2). Menunjukkan 

kebanggaan terhadap hasil karya sendiri meliputi, a). tampak senang dalam 

melaksanakan setiap permainan dalam kegiatan OutBond, b). melaporkan kepada 

Guru setiap kali selesai melaksanakan permainanya. 3). Melaksanakan tugas yang 

diberikan , meliputi, a). melaksanakan perintah yang diberikan Guru untuk bermain 

dalam setiap permainan, menggunakan variasi/kreatifitas sendiri dalam melaksanan 

tugas. 4). Menyelesaikan tugas yang diberikan, meliputi, a). melaksanakan tugas 

individu sampai tuntas, b). menyelesaikan tugas kelompok  sampai selesai. 5). Berani 
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bercerita secara sederhana, meliputi, a). menceritakan pengalaman bermainnya 

dikegiatan OutBond pada sisi presentasi, b). berani  bercerita menggunakan 

pengalaman / imajenasinya sendiri. 

Observasi awal penelitian ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri anak 

kelompok A RA Mutiara Karangbangun masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil observasi bahwa 50% anak belum mampu menyelesaikan tugasnya secara 

tuntas. Hal  tersebut disebabkan  strategi yang digunakan yaitu menggunakan metode 

berceramah, sehingga anak hanya diam pasif mendegar penjelasan, cerita atau 

informasi dari Guru dan anak kurang diberi kesempatan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, mengambil keputusan secara 

sederhana, bercerita secara sederhana dan mengerjakan tugas sendiri hingga selesai. 

Masalah  tersebut perlu dicari solusinya agar anak dapat memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi. Atas dasar permasalahan tersebut maka guru memutuskan untuk 

mengganti strategi berupa penerapan kegiatan Outbond. 

Outbond merupakan program kegiatan dengan metode bermain sambil belajar. 

Dalam pelatihan OutBond dilakukan di alam terbuka yang berdasarkan pada prinsip 

“Experiental Learning” (belajar melalui pengalaman langsung) yang disajikan dalam 

bentuk permainan, simulasi, diskusi, dan petualangan sebagai media penyampaian 

materi. Dengan langsung terlibat pada aktivitas peserta akan  peserta akan segera 

mendapat umpan balik tentang dampak dari kegiatan, yang dilakukan.Tujuan dari 

kegiatan outbond ini untuk meningkatkan kinerja seseorang khususnya yang 

berkaitan dengan mental dan perilaku seperti rasa percaya diri, berkomunikasi dan 

bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan aktivitasnya. 

Berdasarkan penelitian,peleksanaan outband di TK dibagi menjadi dua 

kategori, outband low impact dan high impact. Outband yang bersifat low impact 

merupakan kegiatan dengan resiko kecil dan menggunakan alat yang dapat diperoleh 

dari lingkungan sekolah atau dibuat instruktur.sementara outband jenis high impact 



5 
 

merupakan kegiatan dengan resiko lebih besar dan menggunakan alat-alat yang harus 

beli.Kegiatan outbond low impact yang dapat digunakan untuk menanamkan rasa 

percaya diri antara lain:1) kereta balon, 2). moving water, 3). halang rintang dan 

hiking, 4). jalan kepiting, 5). estafet tongkat, 6). estafet bendera, 7).rakit, 8). bakiak 

race.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

rasa percaya diri melalui kegiatan outbond  pada anak RA Mutiara karangbangun 

terutama pada kelompok A, maka penelitian ini mengambil  judul “Upaya 

Meningkatkan Rasa Percaya Diri melalui kegiatan OutBond pada anak kelompok  A 

RA Mutiara Karangbangun, kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar Tahun 

2012/2013”. 

Metode penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RA Mutiara Karangbangun Matesih 

Karanganyar.Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok A RA Mutiara Karangbangun 

Matesih Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian tindakan kelas ini mencangkup langkah-langkah : 1).Perencanaan 

(planning), 2).Pelaksanaan tindakan (acting), 3).pengamatan (observing) ,4).Refleksi 

(reflecting), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1).Peningkatan 

rasa percaya diri, 2).Penerapan kegiatan outbond,sedangkan teknik  yang digunakan 

adalah : 1). observasi,digunakan untuk mengumpulkan data tentang rasa percaya diri 

melalui kegiatan outband, 2).Catatan lapangan,menurut Wiri Atmaja, (2006:125) 

catatan ini digunakan untuk mengawasi berbagai aspek pada saat pembelajaran, 

suasana pembelajaran berlangsung meliputi pengelolaan kelas, hubungan interaksi 

siswa dan guru, interaksi siswa dengan siswa. 
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Instrumen penelitian 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan yaitu : 1). Lembar 

observasi,2).Lembar catatan lapangan dan dokumentasi. Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi  kinerja guru dan lembar 

observasi rasa percaya diri anak.Lembar observasi rasa percaya diri ini berisi tntang 

catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai perilaku anak yang sesuai dengan 

indicator yang ingin dicapai.Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi ini 

antara lain sebagai berikut : a).Menentukan indicator yang akan digunakan untuk 

mengatahui peningkatan rasa percaya diri anak. b).Menjabarkan indicator kedalam 

butir –butir amatan yang menunjukkan pencapaian indicator yang dapat dilakukan 

anak ketika melaksanakan kegiatan, c).Menentukan diskriptor butir amatan, 

d).Membuat lembar observasi. Adapun lembar observasi ini terdiri dari nama 

anak,kelompok,semester,hari dan tanggal pengamatan,butir amatan 

diskriptor.Sedangkan lembar observasi kinerja guru berisi tentsng catatan 

pelaksanaan kegiatan outbond dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri. Prosedur 

penyusunan dan pengisian lembar observasi ini adlah sebagai berikut : a).Menetukan 

komponen pembelajaran yang akan diamati, b).Menjabarkan setiap komponen 

kedalam aspek-aspek kegiatan yang dilakukan guru saat pembelajaran, c). Melakukan 

catatan hasil observasi. Lembar catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua 

kejadian yang terjadi diluar perencanaan atau pencatatan permasalahan-permasalahan 

yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 

Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif 

komparatif untuk membandingkan data kuantitatif dari kondisi prasiklus,siklus 

l,siklus ll,siklus lll. Analisa data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai 

berikut: 1). Menjumlah skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan, 2). Membuat 

tabulasi skor, 3). Menghitung prosentase peningkatan rasa percaya diri anak, 4). 
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Membandingkan hasil prosentase pada setiap anak. Sedangkan untuk menilai kinerja 

guru dalam menerapkan kegiatan outbond dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan check list. 

Indikator pencapaian 

Adapun prosentase keberhasilan penelitian tiap siklus ini adalah apabila 

keberhasilan sekurang-kurangnya 80% dari seluruh jumlah anak telah mencapai 

prosentase keberhasilan yang ditetapkan yaitu sebesar 80% pada akhir siklus. 

Hasil Penelitian 

Dalam upaya mengetahui rasa percaya diri anak sebelum melakukan tindakan, 

peneliti melakukan observasi awal (prasiklus).Peneliti memulai mengamati rasa 

percaya diri anak kelompok A RA Mutiara Karangbangun sebelum menerapkan 

kegiatan outbond dalam pembelajaran.Guru masih menerapkan pembelajaran 

konvensional seperti biasa. Dari hasil observasi yang menggunakan lembar observasi 

diperoleh prosentase rata-rata dalam satu kelas sebesar 49,75%. Dari table lembar 

observasi terlihat hanya terdapat 10% (2) anak yang kategori ras percaya dirinya 

mencapai tahapan berkembang sangat baik,dan terdapat 6 anak (30%) yang rasa 

percaya dirinya masih dalam tahap belum berkembang. 

Berdasarkan perhitungan analisa data terhadap hasil observasi yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa total skor rasa percaya diri anak pada prasiklus 

mencapai 19,90 dengan prosentase pencapaian sebesar 80%. Butir amatan 1 pada 

awal kegiatan mendapatkan rata-rata skor 2,4, dengan kategori berkembang sesuai 

harapan. Butir amatan 2 dan 3 masing-masing menunjukan rata-rata skor 2,2 dan 

1,75,ini berarti berada pada tahapan mulai berkembang. Butir amatan 4 menunjukan 

rata-rata skor 2,6 dengan kategori  berkembang sesuai harapan. Butir amatan 5, 

didapatkan rata-rata skor 1,4 ini berarti kategorinya adalah belum berkembang. Pada 

butir amatan 6,7,dan 8 menunjukan rata-rata skor berturut-turut 1,6 (belum 
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berkembang), 1,8 (mulai berkembang ), dan 1,45 (belum berkembang). Sedangkan 

pada butir amatan 9 dan 10 didapat skor berturut-turut 2,05 dan 2 dengan kategori 

keduanya mulai berkembang. 

Pada siklus l peneliti mulai menerapkan pembelajaran dengan kegiatan 

outbond. Hasil observasi pada siklus l prosentase rata-rata rasa percaya diri anak 

mencapai 64,75% ini berarti sudah mulai ada peningkatan, anak yang kategori rasa 

percaya dirinya mencapai tahapan berkembang sangat baik dari 10% (2) anak 

menjadi 30% (6) anak.Sedangkan dari lembar observasi kinerja guru dalam 

penerapan kegiatan outbond dalam pembelajaran ada 6 aspek dari 20 aspek 

pengamatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Enam aspek tersebut adalah  

mempersiapkan peralatan pendukung seperti mikrofon dll, apersepsi: menggali 

pengalaman sehubungan dengan kegiatan outbond hari itu, Tanya jawab tentang 

aturan main serta alat dan bahan, meminta anak untuk mengulang menyebutkan 

kegiatan yang telah dilakukan, memotivasi siswa untuk menarik kesimpulan dan 

menyebutkan kembali simpulan tersebut.Pada siklus l ini sebagian anak masih belum 

memahami aturan main dalam artian mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, 

sehingga masih berebut dantidak mau menerima pembagian kelompok dan masih ada 

yang menonjolkan egoisnya yang suka menyalahkan teman. 

Peningkatan terbesar tampak pada butir amatan 1 dengan peningkatan dari 2,4 

di prasikus menjadi 3,25 di siklus l. Butir amatan 5 menunjukan skor terkecil yaitu 

1,4 karena beberapa anak masih tidak mengetahui tugas sehingga merekapun tidak 

mau berkumpul dengan kelompok dan menjalankan tugas individu maupun 

kelompok. Hasil observasi rasa percaya diri anak dengan kegiatan outbond 

menunjukan peningkatan rata-rata prosentase pencapaian, yaitu dari prasiklus 49,75% 

setelah dilakukan tindakan ke siklus l menjadi 64,75%, (meningkat 15%). 

Pelaksanaan tindakan pada siklus ll sudah berjalan dengan baik, Hal ini 

terbukti adanya peningkatan prosentase rasa percaya diri anak yaitu dari siklus l 
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mencapai 64,75% meningkat menjadi 69% pada siklus ll. Butri amatan yang banyak 

dikuasai anak pada siklus ll adalah butir amatan 1, dimana rata-rata skornya adalah 

3,55 dengan kategori berkembang sangat baik. Dua butir amatan yaitu butir amatan 

nomor 3 dan 7 mendapatkan skor yang sama yaitu 3. Dalam pelaksanaan tidakan 

siklus ll terjadi peningkatan prosentase pencapaian rasa percaya diri sebesar 4,35% 

dari siklus l. Anak yang sudah tuntas atau mencapai prosentase pencapaian 

keberhasilan yang ditetapkan bertambah  2  menjadi 8 anak (40%). Hanya terdapat 5 

(25%) anak yang prosentase pencapaiannya berkategori mulai berkembang. Tujuh 

anak (35%) prosentase pencapaiannya berkategori berkembang sesuai harapan.Dari 

lembar observasi penerapan pembelajran denga kegiatan outbond didapatkan fakta 

bahwa dari 20 aspek pengamatan masih terdapat 2( memotivasi siswa untuk 

mereview kegiatan yang telah di lakukan dan memotivasi siswa untuk menarik 

kesimpulan dan menyebutkan kembali simpulan tersebut)  aspek pengamatan yang 

belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru. Karena belum bisa mencapai 

prosentase keberhasilan yang telah ditetapkan maka perlu di adakan tindakan ke 

siklus berikutnya. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus lll sudah baik sesuai dengan perencanaan 

pada rencana bidang pengembangan yang telah disusun. Sudah tidak ada anak yang 

mendominasi kegiatan belajar karena keaktifannya maupun rasa percaya dirinya yang 

tinggi. Pada siklus lll ini guru sudah mampu membagi dan memanfaatkan waktu 

secara evisien,bahkan sudah bisa melaksanakan 100% dari 20 aspek pengamatan 

kinerja guru. Hal ini dapat dilihat dari lembar observasi bahwa ada peningkatan  dari 

69% pada siklus ll menjadi 82,37% pada siklus lll. Butir amatan yang banyak 

dikuasai anak pada siklus lll adalah butir amatan 1 dimana rata-rata skornya adalah 

3,6 dengan kategori berkembang sangat baik. Tetapi peningkatan terbesar tampak 

pada butir amatan 3 dengan peningkatan 1,05 dari siklus l. Butir amatan 5 juga 

mengalami peningkatan dari siklus ll dengan 2,5 di siklus ll dan siklus lll. Dalam 

pelaksanaan tindakan siklus lll ini, terjadi peningkatan prosentase pencapaian rasa 
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percaya diri sebesar 23,37% dari siklus ll. Anak yang sudah tuntas atau mencapai 

prosentase pencapaian keberhasilan yang ditetapkan bertambah menjadi 17 anak 

(85%). Walaupun masih terdapat 3 (15%) anak yang prosentase pencapaiannya 

berkategori mulai berkembang. 

Pembahasan 

Dari hasil analisa dan refleksi seluruh tindakan diketahui bahwa rasa percaya 

diri anak kelompok A RA Mutiara Karangbangun mengalami peningkatan dari 

prosentase 49,75% pada kondisi prasiklus meningkat menjadi 64,75% pada siklus l, 

69%  siklus ll dan menjadi 82,37% pada siklus lll. Hal itu terjadi karena anak bisa 

menikmati pembelajaran dan menemukan makna pembelajaran melalui 

pengalamannya. Berdasarkan analisa data, ternyata peningkatan rasa percaya diri 

dipengaruhi oleh interaksi anak dengan guru,interaksi anak dengan temannya baik 

dalam satu kelompok maupun dengan kelompok yang lain. 

Butir amatan yang dikuasai anak dari siklus l hingga siklus lll adalah butir 

amatan 1. Mengemukakan pertanyaan kepada guru/teman dimana rata-rata skornya 

adalah berturut-turut sejak siklus l 3,25, kemudian 3,55 di siklus ll dan 3,6 di siklus lll 

dengan kategori berkembang sangat baik di siklus l, ll, lll. Berdasarkan table dapat 

diketahui bahwa sebagian besar prosentase rasa percaya diri anak mengalami 

kenaikan setiap siklusnya. Masih terdapat 3 (15%)anak yang belum tuntas dalam 

pembalajaran atau bisa dikatakan anak-anak tersebut belum mencapai prosentase 

keberhasilan sebesar 80%,  dua anak kategori prosentase pencapaiannya mulai 

berkembang dengan prosentase pencapaian sebesar 62,5 dan satu anak yang terakhir 

mendapatkan skor 50 dengan kategori mulai berkembang. Anak-anak tersebut 

memang yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka kurang berkonsentrasi pada 

pembelajaran. 

Ada beberapa anak yang prosentasenya dibawah target yang ditetapkan 

peneliti. Peneliti menargetkan 80%,namun dari pelaksanaan siklus l rasa percaya diri 
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anak masih banyak yang prosentasenya dibawah 80%. Pada siklus ll terdapat  11 anak 

yang belum dapat mencapai prosentase yang ditentukan peneliti. Pada siklus lll ada 3 

anak yang prosentasenya belum mencapai 80% dari prosentase yang ditargetkan 

peneliti,hal ini dikarenakan anak tersebut masih belum mencapai kemandirian 

disekolah. Secara social emosional anak ini memang masih membutuhkan stimulasi 

yang lebih untuk lebih mandiri disekolah, sedangkan anak yang lainnya hanya 

membutuhkan motivasi yang cukup dalam menyelesaikan tugas-tugasnya saat 

pembelajaran. Penelitian ini menunjukan bahwa sebuah pembelajaran harus benar-

benar disiapkan oleh seorang guru baik alat bahan, media juga kesiapan guru dalam 

hal pemahaman langkah-langkah pembelajaran yang sangat menentukan sekali 

kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran. 

Secara umum pada siklus l hingga lll pembelajaran berlangsung dengan lebih 

lancar dan menyenangkan bagi siswa. Para siswa semakin memahami pelaksanaan 

pembelajaran dengan kegiatan outbond, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus 

mereka lakukan tanpa guru member tahu. Dalam hal ini guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran dengan jelas, kemudian mengajak anak untuk memperbaiki 

kekurangan di siklus sebelumnya. 

Kesimpulan 

Secara teoritis, rasa percaya diri anak perlu dikembangkan. Pengembangan 

tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip PAUD. Prinsip-prinsip dalam pendidikan 

anak usia dini (PAUD) sangat diperlukan untuk memenuhi aspek-aspek dalam 

perkembangan anak baik aspek kognitif, afektif, social emosional, bahasa, moral 

agama,kemandirian dan seni. Salah satu prinsip PAUD adalah belajar melalui 

bermain. Ada beberapa kegiatan bermain yang dikenal dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, salah satunya adalah kegiatan outbond,dalam hal ini jenis kegiatan low 

impact outbond. Melalui kegiatan low impact outbond rasa percaya diri anak dapat di 

tingkatkan. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, diketahui bahwa 

terjadi peningkatan rasa percaya diri dari siklus l sampai siklus lll. Rata-rata 

prosentase pencapaian rasa percaya diri anak meningkat berturut-turut dari prasiklus, 

siklus l, siklus ll, hingga siklus lll,yaitu 49,75% di prasiklus,64,75%  di siklus 

l,menjadi 69% di siklus ll, dan 82,37% di siklus lll. Sedangkan jumlah anak yang 

tuntas belajar atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 80% juga terus 

meningkat  yaitu 10% di pra siklus, 30% di siklus l,40% di siklus ll,dan 85% di siklus 

lll. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi ini bahwa pembelajaran dengan 

kegiatan outbond dapat meningkatkan rasa percaya diri anak kelompok A RA 

Mutiara Karangbangun Matesih Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
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