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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Persepsi Masyarakat Mengenai Taman Kota Jombang Wetan 

Setelah dilakukan analisis IPA untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai 

Taman Kota Jombang Wetan, diketahui hasil subvariabel (tangibles) berada pada kuadran 

1. Kuadran 1 merupakan sebagai acuan pengembangan penggunaan fasilitas Taman Kota 

Jombang Wetan karena dianggap sebagai faktor yang sangat penting namun belum 

memuaskan untuk kondisi saat ini dan juga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk 

memperbaiki kekurangan fasilitas yang ada di Taman Kota Jombang Wetan. Berikut 

merupakan sub variabel yang masuk dalam kuadran 1 : 

1. Access & Linkage 

a. Walkable (luar taman). 

2. Comfort & Image 

a. Safe; 

b. Walkable (dalam taman); 

c. Attractive. 

3. Sociability 

a. Stewardship; 

b. Co-operative.  

5.1.2 Keadaan Tapak Dikawasan Taman Kota Jombang Wetan 

Setelah dilakukannya analisis Tapak untuk mengetahui keadaan Tapak Dikawasan 

Taman Kota Jombang Wetan berdasarkan subvariabel yang ditentukan. Berikut merupakan 

subvariabel yang ditentukan dalam analisis Tapak : 

1. Access & Linkage 

a. Penggunaan transit 

Tidak ada halte, angkutan umum bebas berhenti dimana saja dan masyarakat 

terkadang mengandalkan ojek untuk transit. 

b. Aktifitas pedestrian 

Aktifitas pedestrian terganggu oleh kendaraan yang lewat di dalam taman kota, 

keadaan jalur pedestrian rusak dan hanya ada disisi jalan pasar baru, pedestrian 
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menggunakan badan jalan , PKL dan ruko menggunakan jalur pedestrian untuk 

barang dagangannya. 

c. Pola penggunaan parkir 

Kendaraan bermotor bebas berkeliling dan parkir di wilayah taman kota serta 

mengganggu kenyamanan pengunjung taman kota. 

2. Comfort & Image 

a. Kegiatan negatif 

Adanya tindak vandal, mabuk-mabukan dan mesum. 

b. Keadaan sanitasi 

Keadaan drainase yang mampet dan penuh dengan sampah. 

c. Data lingkungan 

Penerangan tidak merata dan banyak tempat yang gelap, vegetasi tidak merata 

dan terasa tidak teduh pada pagi dan siang hari, tiang listrik tidak tertata 

posisinya dan terdapat mushola rusak. 

3. Uses &Activities 

a. Jenis perdagangan dan jasa. 

Banyak jenis perdagangan dan jasa disekeliling Taman Kota Jombang Wetan 

Seperti pedagang makanan, sembako, bengkel, perabotan rumah tangga, 

persewaam permainan anak dan lain – lain.  

b. Guna lahan 

Masih terdapat lahan kosong di dalam taman dan terdapat mushola dan 

bangunan wc yang rusak. 

4. Sociability 

a. Keberadaan wanita, anak dan lansia 

Anak – anak telihat disore hari pada weekday dan weekend serta di malam hari 

pada weekend juga telihat ramai, lansia jarang terlihat dan wanita terlihat lebih 

banyak jumlahnya dari pada anak –anak dan lansia.  

5.1.3 Arahan Pengembangan Taman Kota Jombang Wetan 

Setelah dilakukannya proses analisis penelitian ini, Taman Kota Jombang Wetan 

memiliki permasalahan pada keadaan fisiknya yang tidak lengkap dan penataan guna 

lahannya. Berikut merupakan Arahan Pengembangan Taman Kota Jombang Wetan : 

1. Access & Linkage 

a. Pengadaan lahan parkir; 

b. Pengadaan halte; 
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c. Perbaikan jalur pedestrian beserta utilitas pendukungnya. 

2. Comfort & Image 

a. Penambahan lampu penerangan yang tersebar dan kokoh; 

b. Memperbaiki utilitas seperti kabel listrik menjadi bawah tanah dan drainase 

menjadi tertutup; 

c. Penambahan vegetasi. 

3. Uses &Activities 

a. Mempertahankan usaha perdagangan dan jasa lokal; 

b. Memperbaiki fasilitas yang sudah ada seperti mushola dan wc, lalu menambah 

fasilitas olahraga, permainan anak kecil dan fasilitas lansia; 

4. Sociability 

a. Penambahan dan perbaikan fasilitas  yang sudah disebutkan pada variabel 

sebelumnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua pengunjung, 

terutama anak kecil, wanita dan lansia.  

 

5.2 Saran 

 Bedasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan, 

antara lain : 

1. Saran bagi penelitian lanjutan 

a. Diperlukan penelitan lebih lanjut mengenai penggunaan unsur interior dan 

eksterior lebih rinci pada Taman Kota Jombang Wetan untuk memperhatikan 

nilai estetika sehingga terbentuklah citra taman kota di Kota Cilegon. 

b. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan kebijakan 

bangunan yang menghalangi visual kedalam Taman Kota Jombang Wetan 

sebagai ruang terbuka publik. 

2. Saran bagi pemerintah 

a. Pemerintah seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan 

perawatan untuk mewujudkan Taman Kota Jombang Wetan yang layak bagi 

masyarakat Kota Cilegon. 

b. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai elemen yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan taman kota, khususnya Taman Kota Jombang 

Wetan. 

 

 


