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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab IV, berikut ini adalah hasil dari 

kesimpulan yang dibahas berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian : 

5.1.1 Karakteristik pengunjung taman 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk karakteristik pengujung taman hutan 

bondas yaitu untuk pengunjung taman terdiri dari 3 kelompok usia  yaitu kelompok usia 

anak-anak atau balita, remaja atau dewasa dan lansia. Jumlah pengunjung tertinggi 

didominasi oleh kelompok usia remaja atau dewasa sebanyak 99 pengunjung di dominasi 

oleh pengunjung laki- laki. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usia di taman adalah 

sebagai berikut. 

1. Kelompok usia anak- anak atau balita 

sejumlah 51 % responden adalah melakukan kegiatan untuk membaca dan 

menikmati pemandangan. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu bermain di 

playground yang sudah disediakan 

2. Kelompok usia remaja atau dewasa 

sejumlah 39 % responden adalah melakukan kegiatan untuk lari- lari/ olahraga. 

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu berfoto-foto di taman dan menikmati taman 

dengan membawa makanan dan minuman 

3. Kelompok usia Lansia 

sejumlah 70% responden adalah melakukan kegiatan untuk terapi/ pijat refleksi . 

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu jalan jalan santai di area jogging track 

Intensitas waktu kunjungan pengguna taman yaitu paling banyak pada pagi hari 

dikarenakan pada pagi hari intensitas penyinaran matahari yang tidak terlalu tinggi 

sehingga banyak digunakan untuk kegiatan aktif seperti olahraga. Waktu kunjungan rata- 

rata yaitu 1- 2 jam.  
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Berdasarkan hasil analisis aktivitas pengguna taman (behavior mapping) diperoleh 

hasil sebagai berikut. Pola aktivitas pengguna taman hutan paling banyak dan beragam 

yaitu pada pagi hari waktu hari libur dan hari kerja. Dari hasil perhitungan nilai aktivitas 

untuk pengguna pada hari libur di pagi hari menunjukkan bahwa keberagaman aktivitas 

yang tertinggi yaitu di zona 1 yaitu playground dikarenakan pada hari libur banyak 

dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, aktivitas lainnya yang dilakukan yaitu 

aktivitas olahraga, aktivitas duduk santai dan berkumpul, bermain di area playground, pijat 

refleksi , makan dan minum serta kegiatan berfoto. 

Untuk hari kerja keberagaman aktivitas pengguna tertinggi yaitu pada zona 4 yaitu 

zona jogging track, dikarenakan pada pagi hari intensitas matahari tidak terlalu tinggi 

sehingga banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia remaja atau dewasa untuk olahraga 

jogging atau lari – lari. 

5.1.2 Evaluasi kinerja taman hutan bondas 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap kebijakan atau standar taman kota, 

untuk atribut atau fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yaitu kurang luasnya area 

taman, lebar dari joggingtrack, kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki dan tidak adanya 

fasilitas khusus untuk penyandang cacat (difabel) serta jumlah pohon dan vegetasi yang 

disediakan masih kurang.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap kebijakan atau standar taman kota, 

untuk atribut atau fasilitas yang tidak sesuai dengan standar taman (Permen PU No. 5 PRT/ 

M/2008) yaitu kurang luasnya area taman, lebar dari joggingtrack, kurangnya fasilitas 

untuk pejalan kaki dan tidak adanya fasilitas khusus untuk penyandang cacat (difabel) serta 

jumlah pohon dan vegetasi yang disediakan masih kurang.  

Berdasarkan hasil analisis IPA secara kesuluruhan (160) responden untuk prioritas 

utama terjadi perbedaan dan persamaan dengan hasil analisis IPA berdasarkan kelompok 

usia, sehingga adanya analisis tersebut bertujuan untuk mengetaui  prioritas utama secara 

detail sehingga arahan pengembangan fasilitas taman dapat mencakup secara lebih detail.  

Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan prioritas utama dari hasil IPA berdasarkan 

kelompok usia dan IPA secara keseluruhan 

Persamaan 

 Atribut  34 – Ketersediaan ruang berkumpul (gazebo- gazebo) 

 Atribut  23 – Kondisi fisik bangunan WC/ Toilet umum 

 Atribut  3 – Ketersediaan fasilitas WC atau toilet umum 
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 Atribut  24 – Jumlah variasi tanaman hias di taman 

 Atribut  24 – Jumlah variasi tanaman hias di taman 

 Atribut  9 – Keberagaman variasi tanaman hias ditaman 

 Atribut 8 – Keberagaman jenis pohon peneduh di taman 

 Atribut 6 - Luas area bermain anak atau playground 

 Atribut 20 - Kesesuaian letak tempat duduk 

 Atribut 10- Lebar ruang untuk pejalan kaki 

Perbedaan  

 Atribut yang hanya berada pada kelompok usia anak- anak adalah   

Atribut 29– Kebebasan ruang yang digunakan berbagai usia (anak-anak, 

remaja atau dewasa dan lansia) 

 Atribut  32 – Kondisi bangunan fasilitas makan dan minuman (PKL) 

 Atribut yang hanya berada pada kelompok usia remaja atau dewasa adalah 

Atribut 11 – Ketersediaan fasilitas penunjang pejalan kaki (lampu penerangan 

dan ramp untuk difabel) 

 Atribut 30- Ketersediaan fasilitas olahraga 

 Atribut  2 – Kemudahan penggunaan fasilitas jogging track 

5.1.3 Arahan penataan Taman Hutan Bondas 

Untuk evaluasi kinerja taman hutan bondas di Kota batu sebagai ruang terbuka hijau 

publik didasarkan pada hasil analisis deskriptif standar taman kota, analisis IPA dan 

analisis berhavior map (analisis pola aktivitas penggguna). Untuk rata- rata nilai bobot 

pada hasil IPA yaitu untuk nilai bobot tertinggi pada kelompok usia anak- anak yaitu 0,938  

atau  93,8 %. Untuk konsep penataan taman hutan bondas lebih difokuskan pada kelompok 

anak- anak. Penataan ini disesuaikan dengan hasil presepsi pengguna taman agar dapat 

dijadikan daya tarik taman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.  Konsep tersebut yaitu 

“Membentuk Taman  Hutan  Kota sebagai Taman Ramah Anak “child friendly park” yang 

berwawasan edukasi. Arahan penataan untuk kelompok usia anak- anak adalah sebagai 

berikut. 

1. Adanya penambahan sarana gazebo khususnya di area tengah, karena kondisi  

eksisting jumlah gazebo  yang disediakan hanya berjumlah yaitu 3 buah . Jumlah 

gazebo yang disediakan tidak dapat  melayani jumlah pengunjung yang ingin 

berkumpul dengan teman atau keluarga sehingga harus antri terlebih dahulu.  
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2. Adanya penambahan fasilitas untuk mencuci tangan yang diletakkan didekat 

gazebo untuk keperluan makan anak- anak di dalam gazebo 

3. Adanya perancangan gazebo khusus anak- anak sehingga mudah dijangkau dan 

aman digunakan. 

4. Adanya penambahan dan perbaikan WC/ toilet umum khusus untuk laki- laki dan 

perempuan. Kondisi eksisting toilet/ WC umum yang disediakan hanya untuk 

laki- laki sedangkan belum adanya fasilitas untuk toilet untuk perempuan.. 

5. Adanya fasilitas tambahan tempat untuk mengganti (poko) bayi atau anak- anak 

sehingga dapat mempermudah khususnya untuk ibu- ibu yang membawa balita ke 

taman. 

6. Adanya penambahan jumlah tanaman hias dengan jenis variasi warna dan 

memiliki tajuk cukup rindang dan kompak, ketinggian tanaman bervariasi dan 

memilki kecepatan tumbuh sedang menambah visual estetika taman hutan kota 

7. Adanya pemilihan jenis tanaman hias yang aman untuk anak- anak seperti 

tanaman hias yang tidak berduri dan beracun.  

8. Adanya penambahan tanaman edukasi seperti tanaman TOGA sehingga dapat 

menambah pengetahuan anak- anak 

9. Adanya penambahan jumlah pohon terutama jenis pohon peneduh dan pemilihan 

jenis pepohonan atau tanaman yaitu dengan kecepatan sedang sehingga kondisi 

taman tidak terlalu panas. Selain itu jenis tanaman tahunan atau musiman, jarak 

tanaman setengah rapat sehingga mengasilkan keteduhan yang optimal dan 

sedapat mungkin jenis pohon ini merupakan tanaman yang mengundang hewan 

burung. 

10. Adanya pemilihan jenis tanaman peneduh  yang aman untuk anak- anak, dan 

dapat menyerap polusi udara di dalam taman. 

11. Kondisi eksisting dari fasilitas  playground yang disediakan masih kurang luas, 

diperlukan adanya pelebaran luas area playground sehingga dapat menampung 

kebutuhan permainan dari pengguna khususnya kelompok usia anak- anak 

12. Adanya perbaikan dan mengontrol fasilitas permainan di playground sehingga 

adanya keamanan dalam pemakaian wahana permainan 

13. Penambahan rambu- rambu wahana permainan sehingga dapat menjamin 

keamanan pengguna khususnya untuk kelompok usia anak- anak 
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14. Adanya penataan kembali peletakkan  tempat duduk atau kursi dan meja  dibawah 

pohon peneduh pada area 3 sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna 

taman pada saat duduk khususnya pada siang hari. 

15. Penambahan tempat duduk yang mudah dijangkau untuk anak- anak dan terbuat 

dari bahan yang tidak licin sehingga tidak membahayakan pengguna. 

16. Adanya penambahan ruang atau area khusus untuk anak- anak sehingga tidak 

mengganggu aktivitas anak- anak pada saat bermain dan menikmati taman. 

Kondisi eksisting yaitu area yang disediakan khusus anak- anak belum bisa 

menampung kebutuhan dan  masih terganggu dari kegiatan kelompok usia remaja 

atau dewasa sehingga menggaggu kebebasan anak- anak pada saat di taman 

17. Adanya penambahan fasilitas makanan dan minuman (PKL) di area taman 

sehingga dapat melayani kebutuhan makan dan minum khususnya untuk anak- 

anak. Kondisi eksisting PKL berada di samping pintu masuk taman sehingga 

mengganggu pengunjung untuk masuk ke taman. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan Taman Hutan Bondas di kota Batu dalam pemanfaatanya sebagai 

ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi ini memiliki kekurangan dalam hal pertanyaan dalam kuisioner penelitian, 

dikarenakan peneliti lebih fokus pada sarana prasana penunjang taman dan tidak 

meneliti guna lahan sekitar taman. Dalam penelitian ini juga belum bisa menjawab 

beberapa isu atau identifikasi masalah yang ada didalam taman.  

2. Diperlukan adanya kajian lanjutan mengenai atribut detail fasilitas di taman 

berdasarkan kelompok usia. Adanya kajian lanjutan mengenai konsep yang sudah 

dibuat sehingga dapat dijadikan sebagai desain taman berdasarkan hasil persepsi.  

3. Diperlukan adanya kajian lanjutan mengenai desain taman hutan kota agar menjadi 

pertimbangan pihak pemerintah kota batu untuk pengembangan taman hutan kota.  

4. Untuk pihak pemerintah kota, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan untuk pengelolaan dan pengembangan taman, sehingga 

keberadaan taman ini dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan 

sebagai tempat berkumpul, rekreasi dan edukasi. 

  



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN 


