
89 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik fisik alun-alun Nganjuk 

 Alun-alun Nganjuk memiliki luas total 1,5 Ha yang berupa perkerasan rumput 

dan paving. 

 Pada bagian selatan merupakan pusat perbelanjaan lokal. Pada bagian timur 

merupakan kantor pemerintahan. Pada bagian barat berupakan termpat 

peribadatan dan paerkantoran. Sedangkan pada bagian utara adalah tempat 

pendidikan berupa SMP N 1 Nganjuk. 

 Patung air mancur yang berada pada bagian selatan menjadi ciri khas alun-alun 

Nganjuk. 

 Alun-alun Nganjuk tidak memiliki fasilitas keamanan dan toilet umum. 

 Utilitas yang ada pada alunalun berupa lampu penerangan, tempat sampah serta 

saluran drainase. 

 Pada pagi hari pengunjung memanfaatkan alun-alun sebagai tempat olahraga 

senam yang bertempat di lapangan basket dan lari lari mengelilingi alun-alun. 

 Pepohonan yang berada disekitar alun-alun berfungsi sebagai peneduh 

2. Persepsi pengunjung 

Tingkat kepuasan pengunjung berkisar antara 68,77 sampai 84,08 sehingga 

tingkat kesesuaian rata–rata Alun-alun Nganjuk adalah 75,8. Sehingga variabel 

yang memiliki nilai diatas 75,8 dapat dikategorikan menjadi variabel yang telah 

sesuai menurut pengunjung dan variabel yang memiliki nilai dibawah 75,8 

dikategorikan menjadi variabel yang memiliki kesesuaian rendah menurut 

pengunjung. Yang termasuk dalam kuadran I atau tingkat kesesiain rendah yaitu: 

Kondisi fasilitas keamanan, keberadaan fasilitas keamanan keamanan, kondisdi 

fasilitas kebersihan, jumlah fasilitas kebersihan, kondisi fasilitas tempat 

olahraga, jumlah fasilitas lampu penerangan, kondisdi fasilitas parkir. 

3. Arahan penataan Alun-alun Nganjuk 

Secara umum penataan alun-alun dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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 Memberikan fasilitas keamanan. 

 Memberikan termpat sampah pada lokasi yang belum ada tempatsampahnya. 

 Memperbaiki kandisi fasilitas yang sudah ada serta pemberian jogging track. 

 Memberilan lampu penerangan pada lokasi yang kurang pencahayaan. 

 Menata fasilitas parkir agar lebih rapi dan aman. 

 Menempatkan tanaman peneduh disekitar patung air mancur. 

 Menempatkan tanaman yang bisa meredam kebisingan pada badian selatan. 

 Melakukan perawatan pada rumput yang sudah mulai rusak. 

 Menganti sebagian perkerasan rumput menjadi grass block pada lokasi yang 

digunakan sebagai tempat senam masal. 

 Menambah saluran drainase untuk mengurangi genangan pada bagian yang 

belum memiliki saluran drainase. 

 Menaruh tempat duduk disekitar patung air mancur. 

 Melakukan perbaikan pada taman bermaindengan cara memiringkan tanah 1
0 

dan mengganti perkerasan menjadi rumput agar tidak terjadi genangan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan demi menunjang studi mengenai penataan Alun-alun 

Nganjuk adalah: 

1. Diperlukan penelitian lebih detail untuk kebutuhan parkir pada kawasan Alun-

alun  

2. Perawatan fasilitas alun alun secara berkal  agar terhindar dari kerusakan akibar 

ulah manusia atau faktor alam. 


