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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai preferensi masyarakat terhadap penataan 

Kawasan Wisata Bunga Sidomulyo, disimpulkan sebagai berikut : 

 

5.1.1 Preferensi masyarakat terkait kualitas Kawasan Wisata Bunga Sidomulyo Kota 

Batu secara arsitektural 

Penelitian mengenai kualitas kawasan ini menunjukkan masih banyak elemen-

elemen lansekap pada kawasan yang kurang, baik dalam hal kondisi, penataan maupun 

jumlahnya. Preferensi masyarakat menjadi gambaran umum penilaian pengunjung dan 

petani terhadap kawasan studi, dan cukup mewakili suka/tidak suka-nya masyarakat 

terhadap elemen-elemen tertentu pada kawasan. Hasil penelitian preferensi masyarakat 

mengenai kualitas kawasan disimpulkan menjadi lima poin sebagai berikut : 

1. Pada aspek attraction (daya tarik wisata), kondisi kawasan cukup baik dan teratur, dan 

masyarakat setuju bahwa pemandangan alam pada kawasan merupakan daya tarik 

utama yang dapat dinikmati semua orang. Keindahan pemandangan alam juga terkait 

dengan suasana yang terbentuk di dalam kawasan yaitu suasana yang tenang, udara 

yang bersih dan sejuk serta skyline kawasan yang terlihat indah. Hal ini perlu didukung 

penataan tanaman dan kesatuan desain (unity) pada kawasan yang perlu ditingkatkan. 

2. Pada aspek facilities, terdapat beberapa fasilitas yang tergolong kurang, baik dalam hal 

kondisi maupun jumlah. Fasilitas toilet umum merupakan fasilitas yang paling 

dibutuhkan di dalam kawasan. Menurut hasil penelitian preferensi, beberapa responden 

menilai negatif mengenai aspek fasilitas, hal ini terkait dengan kejelasan letak fasilitas 

yang sudah ada dan banyaknya fasilitas yang belum ada seperti pusat informasi, pos 

keamanan dan fasilitas umum kawasan lainnya. Usulan mengenai diadakannya tempat 

workshop mendapatkan reaksi yang baik dari masyarakat. 
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3. Aspek infrastruktur dinilai negatif oleh masyarakat, dilihat dari skor rata-rata kuesioner 

preferensi. Hal-hal umum seperti lebar jalan, keberadaan parkir dan fasilitas bagi 

pejalan kaki merupakan kebutuhan yang paling mendesak pada kawasan dan perlu 

diperbaiki. 

4. Aspek aksesibilitas hampir sama dengan aspek infrastruktur, terkait kemudahan 

aksesibilitas dan sirkulasi masih dianggap kurang oleh masyarakat terutama pada 

kelompok pengunjung dengan tujuan membeli bunga, berwisata dan jalan-jalan. Dari 

hasil pengamatan juga didapatkan hasil yang sama, bahwa aspek aksesibilitas 

memerlukan peningkatan terutama pada penunjuk jalan menuju kawasan. 

5. Aspek hospitality yang terkait langsung dengan elemen lansekap, mendapatkan nilai 

negatif dari kelompok pengunjung, yang menunjukkan kurangnya kelengkapan elemen 

lansekap pada kawasan studi, yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan 

pengunjung maupun pemilik usaha pada kawasan. 

6. Preferensi masyarakat secara umum yang ditunjukkan dengan pernyataan “Saya 

menyukai penataan Kawasan Wisata Bunga Sidomulyo saat ini” mendapatkan respon 

positif pada kedua kelompok responden, dengan kecenderungan jawaban “biasa” dan 

“agak suka”, sehingga dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penataan saat ini 

kondisinya tidak buruk namun perlu penambahan pada beberapa elemennya. 

 

5.1.2 Saran perbaikan desain dan rekomendasi penataan 

Sebagai tanggapan dari kondisi kawasan pada saat ini dan penilaian preferensi oleh 

masyarakat, maka terbentuklah kesimpulan yang dapat dikembangkan menjadi saran 

penataan, yang mengacu pada standar dan teori, sebagai penerapan dari  hasil penelitian 

ini. Saran dan rekomendasi awal perbaikan disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aspek daya tarik wisata akan ditingkatkan dengan menggunakan teori unity yang telah 

dijelaskan, namun selain itu kondisi dan variasi tanaman yang dinilai cukup baik perlu 

dipertahankan. 

2. Perbaikan aspek fasilitas difokuskan pada penambahan pusat informasi wisata di dalam 

kawasan dan pemberian sign/papan penunjuk menuju fasilitas umum seperti toilet, 

masjid dan yang lainnya. Peningkatan kualitas fasilitas di dalam kawasan juga masuk 

dalam rekomendasi desain. 

3. Aspek infrastruktur dan aksesibilitas difokuskan pada perbaikan area parkir dan 

pemberian signage menuju dan di dalam kawasan, serta perbaikan jalan yang rusak. 
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4. Pada aspek hospitality, rekomendasi peletakan dan desain elemen lansekap diberikan 

terutama untuk menunjang estetika kawasan dan kenyamanan pejalan kaki. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka diberikan saran untuk 

beberapa pihak terkait perencanaan dan pengembangan kawasan dan peneliti selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah setempat 

Hasil dari penelitian berupa kesimpulan preferensi masyarakat mengenai Kawasan 

Wisata Bunga Sidomulyo ini dapat digunakan sebagai referensi maupun acuan 

perbaikan dan penataan kawasan wisata bunga terkait. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan responden dari pihak lain, selain 

pengunjung dan pemilik usaha di dalam kawasan, seperti pengusaha, perancang, 

kalangan akademis maupun pengambil kebijakan. Selain itu dapat melakukan penelitian 

di waktu dan event tertentu, atau dengan memperluas cakupan area studi yang 

mendukung kajian penelitian. 

3. Bagi perancang 

Bagi perancang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk 

memperbaiki kawasan berdasarkan keinginan dan preferensi masyarakat, sehingga 

nantinya desain yang dibuat tepat guna dan lebih efisien. 

 

 


