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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan dalam pembahasan di bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

perbaikan lingkungan permukiman yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan perbaikan lingkungan di kawasan permukiman atas air Baru Ulu 

a. Berdasarkan hasil analisis skoring tingkat partisipasi, diketahui bahwa skor yang 

didapatkan dari hasil pembobotan jawaban responden yaitu sebesar 1517. Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan SPGRM 

berada pada tingkat Partisipasi Semu atau Tokenism. Berdasarkan kondisi eksisting, 

sebagian besar responden mempunyai keinginan terlibat dalam kegiatan KBM 

termasuk dalam kategori cukup tinggi. Pihak pemerintah Kelurahan Baru Ulu juga 

telah sepenuhnya melibatkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBM melalui 

undangan kegiatan. Wakil masyarakat telah dilibatkan dalam mengkoordinir 

pelaksanaan kegiatan KBM tetapi masyarakat belum dilibatkan untuk pengambilan 

keputusan dalam perencanaan kegiatan KBM. 

Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi dalam kegiatan KBM terdiri dari empat faktor yaitu jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan.  

b. Berdasarkan hasil analisis skoring tingkat partisipasi, diketahui bahwa skor yang 

didapatkan dari hasil pembobotan jawaban responden yaitu sebesar 1766. Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan SPGRM 

berada pada tingkat Partisipasi Semu atau Tokenism. Berdasarkan kondisi eksisting, 

sebagian besar responden telah mempunyai keinginan terlibat dalam kegiatan 

SPGRM yang termasuk dalam kategori cukup tinggi. Masyarakat juga telah 

sepenuhnya dilibatkan oleh ketua RT untuk mengikuti kegiatan SPGRM melalui 

undangan kegiatan. Misalnya pada program SPGRM, masyarakat mulai bernegosiasi 

dengan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut yaitu mengenai 
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perbaikan infrastruktur permukiman di lingkungan permukiman mereka dengan 

mengajukan proposal kegiatan untuk perbaikan infrastruktur permukiman. 

Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi dalam kegiatan SPGRM terdiri dari enam faktor yaitu usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan dan lama tinggal.  

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman atas 

air Baru Ulu. 

a. Rekomendasi meningkatkan partisipasi dalam KBM 

Rekomendasi difokuskan pada pengoptimalan fungsi kegiatan, masyarakat lebih 

dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan memberikan sosialisasi maupun 

penyuluhan kepada masyarakat. 

b. Rekomendasi meningkatkan partisipasi dalam SPGRM 

Rekomendasi difokuskan masyarakat lebih dilibatkan dalam perencanaan kegiatan 

dan memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat khususnya 

kaum perempuan. 

 

5.2 Saran 

Rekomendasi diberikan kepada pemerintah daerah terkait partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan perbaikan lingkungan dan saran diberikan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1. Penelitian ini hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan mengetahui faktor 

yang beruhubungan dengan partisipasi masyarakat. Diperlukan adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-

faktor penyebab terbentuknya permukiman atas air dan penelitian mengenai bagaimana 

hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kekumuhan permukiman. 

 


