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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Nilai Fungsi Taman Hotel di Kecamatan Medan Tuntungan Kota 

Medan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum 

nilai fungsi pada taman-taman hotel di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan 

tidak ada yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik, namun hanya 

berkategori kurang baik, sedang, dan baik. Setelah melakukan penelitian maka 

diperoleh kesimpulan bahwa:  

a. Nilai fungsi tertinggi pada taman hotel Cempaka terdapat pada aspek 

produksi oksigen, pengontrol iklim, mereduksi polusi debu, penahan 

angin, dan menyerap sinar matahari, yaitu dengan kategori baik.  

b. Nilai fungsi tertinggi pada taman hotel Borobudur terdapat pada aspek 

menyerap sinar matahari, yaitu dengan kategori baik. 

c. Nilai fungsi tertinggi RTH, produksi oksigen, pencegah erosi, 

penyimpan air tanah, dan menyerap sinar matahari, yaitu dengan 

kategori sedang. 

d. Nilai fungsi tertinggi pada taman hotel Mutiara Hawaii terdapat pada 

aspek produksi oksigen, dan pengontrol iklim, yaitu dengan kategori 

baik. 
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e. Nilai fungsi tertinggi pada taman Green Alam Indah terdapat pada 

aspek produksi oksigen, pencegah erosi, penyimpan air tanah, 

mereduksi polusi debu, dan penahan angin, yaitu dengan kategori 

sedang. 

2. Nilai Estetis Taman Hotel di Kecamatan Medan Tuntungan Kota 

Medan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum 

nilai estetis pada taman-taman hotel di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan 

tidak ada yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik, namun hanya 

berkategori kurang baik, sedang, dan baik. Setelah melakukan penelitian maka 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

a. Nilai estetis tertinggi pada taman hotel Cempaka terdapat pada aspek 

bentuk taman, warna taman, tekstur taman, dan keseimbangan taman, 

yaitu dengan kategori baik. 

b. Nilai estetis tertinggi pada taman hotel Borobudur terdapat pada aspek 

titik fokus taman, bentuk taman, dan keseimbangan taman, yaitu 

dengan kategori baik. 

c. Nilai estetis tertinggi pada taman hotel Lonari terdapat pada aspek titik 

fokus taman, penggunaan garis taman, dan motif atau gaya taman, 

yaitu dengan kategori baik. 
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d. Nilai estetis tertinggi pada taman hotel Mutiara Hawaii terdapat pada 

aspek penggunaan garis taman, bentuk taman, warna taman, tekstur 

taman, motif atau gaya taman, keseimbangan taman, dan irama taman, 

yaitu dengan kategori sedang. 

e. Nilai estetis tertinggi pada taman hotel Green Alam Indah terdapat 

pada aspek titik fokus taman, penggunaan garis taman, bentuk taman, 

warna taman, dan motif atau gaya taman, yaitu dengan kategori baik. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada taman taman hotel di Kecamatan 

Medan Tuntungan Kota Medan, maka untuk meningkatkan nilai fungsi dan nilai 

estetis pada taman hotel ini saran peneliti adalah sbb: 

1. Untuk meningkatkan nilai fungsi pada taman hotel di kecamatan Medan 

Tuntungan, sebaiknya penata taman atau pihak yang bersangkutan lebih 

meningkatkan penanaman pohon disekitar taman hotel tersebut, dengan 

demikian bisa lebih terpenuhi nilai fungsi taman hotel tersebut seperti: 

RTH (Ruang Terbuka Hijau), produksi oksigen, pengontrol iklim, 

pencegah erosi, penyimpan air tanah, mereduksi polusi debu, penahan 

angin, dan menyerap sinar mata hari. 

2. Untuk meningkatkan nilai estetis pada taman hotel di kecamatan Medan 

Tuntungan, sebaiknya penata taman atau pihak yang bersangkutan lebih 

meningkatkan penataan atau pengelolaan pada taman tersebut dan lebih 

memperhatikan prinsip prinsip desain dan unsur unsur desain taman.  
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Prinsip prinsip desain dan unsur unsur desain taman tersebut seperti: titik 

fokus taman, penggunaan garis taman, bentuk taman, warna taman, tekstur 

taman, motif/ gaya taman, keseimbangan taman, skala taman, dan irama 

taman. 

3. Setelah terlaksananya penelitian taman ini, diharapkan bagi pemilik hotel 

meningkatkan pembangunan taman yang memiliki nilai fungsi dan nilai 

estetis yang tinggi, sehingga tercipta kesejukan dan keindahan disekitar 

hotel tersebut. 


