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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik lingkungan permukiman yaitu perpaduan antara pola pikir 

manusia dan perwujudan kebudayaan yang sama yang menghasilkan suatu ciri 

yang dapat dikenali, hal ini  dapat dilihat melalui struktur fisik lingkungan 

permukiman tersebut serta perilaku masyarakat yang mendiami permukiman. 

Permasalahan Lingkungan permukiman sangat erat kaitannya dengan kesehatan 

lingkungan, karakteristik lingkungan permukiman mempengaruhi beberapa 

aspek  seperti ekonomi, sosial,budaya. karakteristik yang dimiliki oleh 

permukiman Silalas seperti misalnya dalam hal kondisi prasarana bangunan, 

jalan, air, listrik, persampahan dll, Oleh karena itu dapat dilihat melalui struktur 

fisik lingkungan permukiman tersebut serta perilaku masyarakat yang 

mendiami permukiman tersebut.  

2. Masalah yang ada di kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat salah satunya 

adalah  tidak tersedianya ruang terbuka hijau, dan pekarangan yang kurang 

baik,  jaringan Persampahan yang kurang baik, Sedikit masyarakat memiliki 

tong sampah, dan kebanyakan masyarakat membuang sampah ke sungai, dan 

jaringan sanitasi yang kurang karena tempat pembuangan akhir yaitu disungai, 

jadi  sangat mengganggu kesehatan masyarakat di kelurahan Silalas.  
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B. Saran 

1. Perlu disusun Rancangan Pengembangan penataan Ruang yang baik pada 

kawasan Lingkungan permukiman di Kelurahan  Silalas agar lebih tertata 

Ruang lingkupnya seperti perlunya  ruang  terbuka hijau, taman bermain anak-

anak di Kelurahan Silalas, karena kawasan lingkungan yang padat sehingga 

lingkungan pemukiman tidak lagi tertata ruang lingkup dengan baik. 

2. Penambahan  lahan ruang terbuka hijau dan  bermain anak, juga membuat 

pekarangan  hiasan bunga disetiap lingkungan permukiman agar tercipta 

pekarangan yang indah dan nyaman , juga Peran serta masyarakat di kelurahan 

Silalas untuk mengatasi masalah lingkungan pemukiman ini, Seperti 

pembuangan sampah ke sungai, hal itu sangat mengganggu kesehatan 

masyarakat dan mempunyai dampak buruk lainnya bagi masyarakat, 

Seharusnya masyarakat kelurahan silalas menyediakan tempat sampah,  juga 

masyarakat harus lebih menjalin kerjasama untuk menjaga kebersihkan 

lingkungan di kelurahan Silalas. masyarakat harus Lebih aktif satu dengan yang 

lain, untuk membangun ruang Lingkup yang bersih akan lingkungan 

permukiman di kelurahan Silalas demi kesejahteraan hidup masyarakat. 

 

 

 

 


