
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dan pembahasan 

yang telah diuraikan, maka dapat dinyatakan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Taman yang ada di kota Medan yang di kelola pemko memeiliki memenuhi 

rata – rata untuk tingkat Kelurahan hal ini terlihat dari luas taman yang ada. 

Perkembangan  fasilitas taman menjadi daya tarik untuk dikunjungi oleh 

masyarakat. Untuk mengakses taman biasanya masyarakat mengugunakan 

kenderaan pribadi berupa mobil, sepeda motor, sepeda, namun ada juga 

yang menggunakan angkutan umum. Dengan akses yang mudah dalam 

menjangkau taman maka intensitas kunjungan atau frekwensi kunjungan  

terhadap taman tersebut akan semakin ramai dan sering , semakin bagus 

pemeliharaan taman maka daya tarik nya semakin meningkat, begitu juga 

letak taman sangat mendukung untuk dapat diakses oleh masyarakat serta 

dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta masyarakat memilih taman 

sebagai tempat rekreasi karena menganggap rekreasi ditaman merasa 

nyaman segar dan indah serta murah.    

2. Persepsi masyarakat terhadap taman posistif hal ini terlihat dengan ramai 

nya pengunjung pada taman tersebut serta dari jawaban responden. Persepsi 

juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Dalam 

tingkat pendidikan,masyarakat yang berpendidikan tinggi umum nya 

memanfaatkan taman sebagai kebutuhan dalam menyegarkan fikiran dan 

mengenalkan anak tentang nilai pendidikan yang ada di sekitar taman, 

sedangkan persepsi masyarakat terhadap tingkat ekomoni bahwa masyarakat 

yang ekonomi  menengah kebawah memanfaatkan taman sebagai rekreasi 

karena murah dan dekat, sedangkan yang ekonominya menengah keatas 

memanfaatkn taman sebagai tempat menghilangkan kejenuhan atau 



refresing dengan pemandangan hijaunya terasa nyaman dan indah sambil 

berolah raga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

dikemukakan saran- saran sebagai berikut: 

1. Perlunya meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungan taman agar 

pemandangan akan lebih terlihat indah dan lingkungan pertamanan 

semakin sehat serta memperhatikan tong samapah taman disekitar 

taman.perlu adanya kebijaksanaan dalam pengelolaan sistem pertamanan 

Karena pemeliharaan fasilitas taman menjadi yang yang penting sebab 

dengan adanya fasilitas taman maka daya tarik untuk mengunjungi taman 

tersebaut akan semakin tinggi. 

2. Sebaiknya masyarakat kita mulai menanamkan sikap yang ramah dan 

disiplin dalam  menjaga fasiliats taman dan sebaiknya masyarakat pedang 

berjualan mempunyai jarak dengan taman sehingga terlihat jelas posisi 

taman dan. Perlunya penataan terhadap pedagang kaki lima di buat tempat 

yang terarah karena dengan adanya pedagang juga menambah hidup 

suasana taman sehingga mempunyai daya tarik tersendiri untuk 

dikunjungi. 

 


