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 BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Taman Singha Merjosari sudah cukup baik bagi kenyamanan pengunjung karena 

fasilitas yang terdapat di dalam taman ini dinilai cukup baik dan sesuai dengan 

fungsinya. Secara fungsi taman ini memiliki fungsi hidrologis, kesehatan, taman 

bermain anak, sosial, ekonomi dan edukasi. Identifikasi kenyamanan pada taman ini 

dikatakan baik karena dari semua variabel kenyamanan sebagian besar dapat membuat 

pengunjung merasa nyaman. 

Pada analisis faktor dan analisis IPA, di dalam Penataan Taman Kota Merjosari 

masih memiliki kelemahan. Kelemahan    menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait 

dengan penyediaan tingkat kenyaman taman pada kemudahan akses menuju lokasi dan 

kemudahan untuk parkir kendaraan mengalami penurunan, karena baik tingkat 

kepentingan dan kualitas pelayanan lebih rendah dari nilai rata-rata. Diperlukan 

rekomendasi untuk peningkatan kualitas kenyaman pada dua variabel tersebut dengan 

cara: 

1. Penyediaan tingkat kenyamanan taman yang ditinjau dari kemudahan akses 

menuju lokasi taman dengan  mengoptimalkan akses masuk supaya menghindari 

jalan utama yg merupakan daerah macet atau titik kemacetan pada jalan utama 

mertojoyo. Rekomendasinya dengan menambahkan akses melalui selatan dan 

barat taman. 

2. Penyediaan tingkat kenyamanan taman yang ditinjau dari kemudahan  dalam 

parkir kendaraan diperlukan penambahan sarana perparkiran kendaran roda 

empat dan kendaraan roda dua pada kawasan taman. Untuk area parkir utara 

perlu ada perbaikan fisik dan parkir utara diperuntukkan bagi kendaraan roda 

empat. Untuk area parkir selatan diperluas ke arah barat taman dan diberi akses 

masuk dari selatan dan barat taman. 

5.2 Saran 

Hasil penelitian dapat dijadikan saran untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi pada kawasan Taman Singha Merjosari  berikut adalah saran yang dapat 

diberikan:  
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5.2.1. Saran bagi akademisi 

Saran yang dapat diberikan bagi akademis terkait hasil penelitian kawasan 

Taman Singha Merjosari  adalah perlu studi lanjutan untuk membahas sistem 

perparkiran, sistem akses untuk menuju Taman Singha Merjosari, dan arahan penataan 

Taman Singha Merjosari. 

5.2.2. Saran bagi pemerintah 

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah berdasarkan hasil penelitian yaitu 

pemerintah disarankan untuk mengkaji kawasan Taman Singha Merjosari  baik secara 

fisik maupun pengguna sebelum dan sesudah pembangunan taman yang direncanakan 

agar benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat dimanfaatkan sebagai 

taman aktif atau ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. 

5.2.3. Saran bagi masyarakat 

Saran bagi masyarakat terkait hasil penelitian yaitu agar masyarakat aktif untuk 

memanfaatkan lingkungan Taman Singha Merjosari dan mempertahankan 

keberlangsungan lingkungan yang terdapat di taman ini. 


