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ABSTRAK 

Binar Rhesyana Rozaq. 2014. Persepsi Pengunjung Taman Terhadap Tingkat 

Kenyamanan Taman-Taman Di Kota Banjarnegara Sebagai Ruang Publik. Skripsi.  

Jurusan Teknik Sipil Fakutas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ir. Didik 

Nopianto Agung Nugradi, M.T. dan Diharto, S.T., M.Si.  

 Minat dan kesadaran  untuk menggunakan taman masih kurang dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Kota Banjarnegara sebagai ruang publik. Rendahnya minat dan kesadaran 

masyarakat Kota Banjarnegara berkunjung ke taman-taman di Kota Banjarnegara, apakah 

disebabkan karena kenyamanan taman yang kurang, karena kondisi yang kurang baik 

atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, penulis meneliti apakah 

minat dan kesadaran masyarakat Kota Banjarnegara untuk berkunjung ke taman 

disebabkan oleh kurangnya kenyamanan. Perlu adanya penelitian persepsi pengunjung 

taman terhadap tingkat kenyamanan taman-taman di Kota Banjarnegara. Hasil yang 

diharapkan dari persepsi pengunjung tersebut dapat menjawab apakah taman-taman di 

Kota Banjarnegara nyaman untuk dikunjungi. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

Perolehan data menggunakan dokumentasi, observasi, kepustakaan, dan 

instrument/angket dengan 7 parameter meliputi (1) Keindahan, (2) Kebersihan, (3) 

Keamanan, (4) Sirkulasi, (5) Aroma/Bau-Bauan, (6) Bentuk, (7) Iklim dan Kekuatan 

Alam. Hasil penelitian berdasarkan persepsi pengunjung Taman Pejuang Letjen Karjono, 

parameter keindahan taman termasuk baik (65,30%); Kebersihan termasuk tidak bersih 

(57,10%); keamanan termasuk aman (71,31%); sirkulasi termasuk mudah (74,86%); 

aroma/bau-bauan termasuk tidak bau (67,42%); bentuk termasuk baik (66,94%); iklim 

dan kekuatan alam termasuk tidak baik (61,34%). Taman Kota Pujasera, parameter 

keindahan taman termasuk baik (63,03%); kebersihan termasuk bersih (65,06%); 

keamanan termasuk aman (73,88%); sirkulasi termasuk mudah (77,03%); aroma/bau-

bauan termasuk tidak bau (72,12%); bentuk termasuk baik (67,09%); iklim dan kekuatan 

alam termasuk baik (63,46%). Taman Kota Banjarnegara, parameter keindahan taman 

termasuk baik (65,83%); kebersihan termasuk tidak bersih (62,40%); keamanan termasuk 

aman (65%); sirkulasi termasuk mudah (73,65%); aroma/bau-bauan termasuk bau(60%); 

bentuk termasuk baik (68,54%), iklim dan kekuatan alam termasuk baik (70,31%). 

Taman Korpri, parameter keindahan taman termasuk tidak baik (56,87%), kebersihan 

termasuk tidak bersih (59,62%), keamanan termasuk aman (65,34%), sirkulasi termasuk 

mudah (71,48%), aroma/bau-bauan termasuk tidak bau (76,93%), bentuk termasuk tidak 

baik (59,19%), iklim dan kekuatan alam termasuk baik (68,21%). 

 Jadi kesimpulan persepsi pengunjung taman terhadap tingkat kenyamanan empat 

taman tersebut keseluruhan tergolong nyaman. Namun, ditinjau dari beberapa faktor, 

Taman Korpri memiliki persentase eksploratif tingkat kenyamanan lebih sedikit 

dibandingkan dengan taman –taman yang lainnya. Sebaiknya pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana taman-taman di Kota 

Banjarnegara yang berfungsi sebagai ruang publik dengan memperbaiki sarana yang 

rusak, menyediakan tempat parkir, memperbanyak tumbuhan khususnya di Taman Kota 

Pujasera, dan pengunjung serta pedagang yang berjualan di area taman hendaknya 

menjaga fasilitas dan tidak membuang sampah disembarang tempat. 

 

Kata Kunci : Pengunjung, Persepsi, Tingkat Kenyamanan, Taman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 1.1  Latar Belakang 

Ketika mendengarkan kata „kota‟, otak akan berimajinasi tentang suatu 

tempat/kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga banyak 

dijumpai bangunan gedung ataupun tempat tinggal. Sebuah kota tentunya tidak 

hanya berisikan bangunan gedung ataupun tempat tinggal, tetapi kota juga 

memiliki ruang publik terbuka khususnya ruang terbuka hijau yang menjadi salah 

satu kebutuhan pengunjung perkotaan dan berperan sebagai paru –paru kota. Ada 

beberapa jenis ruang terbuka hijau (RTH) dikawasan perkotaan, seperti hutan 

kota, kebun binatang, sempadan, pemakaman umum, maupun taman.  

Berbicara tentang taman, bahasa sederhana taman yaitu sebuah tempat 

yang menyenangkan dengan udara segar, sejuk,  dan indah. Menurut Laurie 

(1975) yang disadur Suharto (1994) mengemukakan bahwa asal mula pengertian 

kata taman (garden) dapat ditelusuri pada bahasa Ibrani Gan (melindungi dan 

mempertahankan) dan Oden atau Eden (kesenangan atau kegembiraan). Dalam 

bahasa Inggris perkataan “garden” memiliki gabungan dari kedua kata tersebut, 

yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk kesenangan dan 

kegembiraan.  

Pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa taman merupakan ruang 

publik yang memiliki batas tertentu yang digunakan untuk kesenangan dan dapat 
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diakses oleh publik. Pengertian taman menunjukan ruang terbuka yang memiliki 

keindahan dan kenyamanan yang divisualisasikan oleh alam, baik alam yang 

bersifat natural maupun alam buatan dan dapat diakses oleh publik. 

Kota Banjarnegara, sebagai Ibu Kota Kabupaten Banjarnegara memiliki 

beberapa taman. Ada lima taman yang ada di Kota Banjarnegara, yaitu Taman 

Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota Banjarnegara, Taman 

Korpri, dan Taman Adipura. Namun hanya ada empat taman kota yang berperan 

sebagai ruang publik yaitu Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, 

Taman Kota Banjarnegara, dan Taman Korpri. Seperti taman publik pada 

umumnya, ke empat taman ini memiliki soft material (meliputi pohon, perdu, 

semak, dan rumput) dan hard material (kolam, gazebo, serta area bermain) 

dengan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah dan satu fasilitas yang 

digunakan sebagai toilet/WC. Taman tersebut juga dapat dicapai oleh pengunjung 

mengingat letaknya yang strategis dan mudah dijangkau karena berlokasi ditepi 

jalan raya.  

Sebagai ruang publik, taman memiliki beberapa fungsi sosial seperti 

tempat bermain dan berolahraga, tempat komunikasi, tempat peralihan dan 

menunggu, serta sebagai tempat untuk mendapatkan udara segar. Taman Pejuang 

Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota Banjarnegara, dan Taman 

Korpri memiliki fungsi yang sama seperti yang telah disebutkan di atas. Melihat 

fungsi tersebut, setidaknya ke empat taman tersebut bisa digambarkan menjadi 

suatu tempat yang ramai karena banyaknya pengunjung yang dapat beraktivitas 

sosial karena fungsi-fungsi ini lah yang mengundang kerumunan orang untuk 

berkunjung.  
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Namun, sepertinya minat dan kesadaran  untuk menggunakan taman masih 

kurang dimanfaatkan masyarakat di Kota Banjarnegara sebagai ruang publik. Hal 

itunlah yang melatar belakangi penulis untuk bagaimana persepsi masyarakat 

ditinjau dari sisi pengunjung taman terhadap tingkat kenyamanan taman sebagai 

ruang publik, karena sebagai ruang publik taman-taman di Kota Banjarnegara 

perlu memperhatikan kenyamanan publik sehingga taman dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

 1.2 Batasan Materi Pembahasan 

Minat dan kesadaran masyarakat di Kota Banjarnegara untuk 

menggunakan taman masih kurang dimanfaatkan sebagai ruang publik. Karena 

hal itulah perlu diadakannya pengkajian lebih mendalam tentang persepsi 

masyarakat yang dilihat dari pendapat pengunjung taman akan keberadaan taman-

taman tersebut. Pendapat ini yang nantinya akan menyimpulkan persepsi dalam 

menilai tingkat kenyamanan taman. Maka rumusan masalah diatas adalah 

bagaimana persepsi pengunjung  taman terhadap tingkat kenyamanan taman-

taman kota di Banjarnegara sebagai ruang publik?. 

 1.3 Ruang Lingkup 

Untuk ruang lingkup permasalahan, penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti pada penelitian ini yang meliputi pembatasan wilayah penelitian, 

pembatasan objek penelitian dan pembatasan materi pembahasan. 
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 1.3.1 Batasan Wilayah Penelitian 

Batasan wilayah studi dalam penelitian ini adalah Taman-Taman di Kota 

Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 

1.3.2 Batasan Obyek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah empat taman kota di Kota 

Banjarnegara yaitu, Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman 

Kota Banjarnegara, dan Taman Korpri. 

1.3.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, pengunjung yang dimaksud adalah pengunjung 

taman-taman di Kota Banjarnegara yang diteliti. Selain itu penelitian ini meneliti 

kenyamanan taman –taman dari faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi 

pengunjung taman terhadap tingkat kenyamanan taman-taman di Kota 

Banjarnegara sebagai ruang publik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 

a. Menganalisis persepsi pengunjung taman terhadap tingkat kenyamanan 

taman-taman di Kota Banjarnegara sebagai ruang publik. 

b. Mengetahui tingkat kenyamanan pengunjung taman ditinjau dari faktor-

faktor tingkat kenyamanan. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Melihat dari tujuan penelitian, diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
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a. Mengetahui persepsi pengunjung terhadap tingkat kenyamanan taman-

taman di Kota Banjarnegara sebagai ruang publik. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah Kab. Banjarnegara, untuk 

mengoptimalkan fungsi taman-taman yang diteliti sebagai ruang publik. 

c. Untuk mengetahui apakah taman-taman yang diteliti merupakan sebuah 

tempat rekreasi yang nyaman bagi pengunjung. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksud untuk menghindari salah pengertian dalam 

menafsirkan istilah-istilah di dalam penulisan skripsi ini. adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan, diantaranya sebagai berikut : 

1.5.1 Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

merupakan suatu proses yang diterima stimulus individu melalui alat reseptor 

yaitu alat indera. Proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses persepsi. Alat 

indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya karena 

individu mengenali dunia luarnya dengan menggunakan indera. 

1.5.2  Pengunjung 

Pengunjung (visitors), yaitu setiap orang yang datang ke suatu daerah atau 

tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan 

pekerjaan yang menerima upah.  

1.5.3 Kenyamanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kenyamanan adalah 

keadaan nyaman. Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 
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Tanpa kenyamanan akan sulit untuk dapat merasa kebutuhannya telah terpenuhi 

walaupun setiap orang akan berusaha untuk mengatasi ketidak nyamanannya. 

1.5.4 Taman 

Taman adalah wajah dan karakter bahan atau tapak bagian muka bumi 

dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat 

alami maupun buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan 

hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh 

segenap indera kita dapat menangkap, dan sejauh imajinasi kita dapat 

membayangkannya. 

1.5.5  Ruang Publik 

Ruang publik bisa dikatakan ruang terbuka yang merupakan suatu tempat 

atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk 

bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lain. Dapat pula dikatakan bahwa 

ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung 

kegiatan/aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu atau secara 

kelompok (Hakim, 2003). 

Jadi dapat disimpulkan Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat 

Kenyamanan Taman-Taman di Kota Banjarnegara Sebagai Ruang Publik adalah 

proses stimulus individu untuk merespon keadaan nyaman sebuah lahan/tempat 

yang digunakan untuk rekreasi dan bersifat umum yang ada di Kota Banjarnegara. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Skripsi dengan judul Persepsi Pengunjung Taman terhadap Tingkat 

Kenyamanan Taman-Taman di Kota Banjarnegara Sebaga Ruang Publik meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini penulis memaparkan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

dan  batasan kajian yang digunakan pada penyusunan laporan skripsi ini. 

BAB II Tinjauan Teori, pada bagian ini penulis memaparkan pembahasan 

mengenai tinjauan teori persepsi, pengertian persepsi, jenis-jenis persepsi, 

kenyamanan dan faktor-faktornya, taman serta pengertian ruang publik yang di 

dapat dari berbagai sumber baik buku maupun media elektronik yaitu internet. 

BAB III Metodologi Penelitian,  pada bab ini diuraikan tentang populasi dan 

teknik sampling, parameter penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penyusunan instrumen, analisis uji instrumen, penentuan nilai data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini penulis menganalisa 

data-data di lapangan berkaitan dengan persepsi pengunjung khususnya 

pengunjung taman-taman di Kota Banjarnegara yang dianalisa berdasarkan pada 

teori –teori BAB II. 

BAB V Simpulan dan Saran, memberikan simpulan dari isi pembahasan dan 

memberikan saran rekomendasi menurut hasil penelitian. 
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1.7 Alur Pikir 

Gambar 1.1. Bagan Alur Pikir.
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LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

merupakan suatu proses yang diterima stimulus individu melalui alat reseptor 

yaitu alat indera. Proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses persepsi. Alat 

indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya karena 

individu mengenali dunia luarnya dengan menggunakan indera. 

Walgito (1997) yang disadur dalam website Psychologymania 

menjelaskan pengertian persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, 

diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan 

mengerti tentang apa yang diindera. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi 

merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. 

Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman 

individu, akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. 

Sedangkan Gibson, dkk (1989) dalam website Psychologymania yang 

menyatakan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh 

individu untuk menafsir dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek), tanda-

tanda dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Dengan kata lain, persepsi 

mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian, dan penerjemahan atau 
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penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi 

perilaku dan pembentukan sikap. Beliau juga menjelaskan bahwa persepsi 

merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena 

itu, setiap individu akan memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang 

berbeda meskipun obyeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih 

penting dari pada situasi itu sendiri. 

Persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, 

tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan 

berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya 

perbedaan persepsi pada setiap individu. (Psychologymania, 2011). 

2.1.2 Jenis- Jenis Persepsi 

Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh 

indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 

(Psychologymania, 2011) : 

a. Persepsi visual 

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah 

persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi untuk 

memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan 

persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan 

dalam konteks sehari-hari. 

b. Persepsi auditori 

Didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah  

kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang 
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belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari 

telinga, syaraf-syaraf, dan otak. 

c. Persepsi perabaan 

Didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai alat 

pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang; sebagai alat peraba dengan 

dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan; sebagai 

alat ekskresi; serta pengatur suhu tubuh. Sehubungan dengan fungsinya sebagai 

alat peraba, kulit dilengkapi dengan reseptor reseptor khusus. Reseptor untuk rasa 

sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan, 

ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang 

sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. 

d. Persepsi penciuman 

Didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Penciuman, penghiduan, 

atau olfaksi, adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh 

sel sensor tespesialisasi pada rongga hidung vertebrata, dan dengan analogi, sel 

sensor pada antena invertebrata. Untuk hewan penghirup udara, sistem olfaktori 

mendeteksi zat kimia asiri atau, pada kasus sistem olfaktori aksesori, fase cair. 

Pada organisme yang hidup di air, seperti ikan atau krustasea, zat kimia 

terkandung pada medium air di sekitarnya. Penciuman, seperti halnya 

pengecapan, adalah suatu bentuk kemosensor. Zat kimia yang mengaktifkan 

sistem olfaktori, biasanya dalam konsentrasi yang sangat kecil, disebut dengan 

bau. 
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e. Persepsi pengecapan 

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu 

lidah. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan 

merupakan satu dari lima indra tradisional. Indra ini merujuk pada kemampuan 

mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Pada manusia dan banyak 

hewan vertebrata lain, indra pengecapan terkait dengan indra penciuman pada 

persepsi otak terhadap rasa. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, 

masam, dan pahit. Belakangan, ahli-ahli psikofisik dan neurosains mengusulkan 

untuk menambahkan kategori lain, terutama rasa gurih (umami) dan asam lemak. 

Pengecapan adalah fungsi sensoris sistem saraf pusat. Sel reseptor pengecapan 

pada manusia ditemukan pada permukaan lidah, langit-langit lunak, serta 

epitelium faring dan epiglotis. 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi Pengunjung. 

Persepsi pengunjung terbentuk oleh adanya persepsi individu, dimana 

proses pengolahan informasi dalam otak akan memiliki perbedaan antara satu 

individu dengan individu yang lain. 

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam 

menciptakan suatu persepsi pengunjung (Horton dan Choster,1997): 

a. Obyek yang menjadi pengamatan berbeda pada setiap orang berdasar 

penerimaan rangsangan indera terhadap obyek tersebut. 

b. Kedalaman pengamatan terhadap obyek yang diamati tersebut berdasarkan 

pengidentifikasian melalui wujud obyeknya. 

c. Faktor pribadi yang ditentukan oleh pengalaman, tingkat kecerdasan, 

kemampuan mengingat dan sebagainya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengecapan
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2.2 Pengunjung 

Pengunjung (visitors), yaitu setiap orang yang datang ke suatu daerah atau 

tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan 

pekerjaan yang menerima upah. Dalam hal ini pengunjung taman adalah setiap 

orang yang dating ke suatu taman dengan maksud apapun kecuali untuk 

melakukan pekerjaan yang menerima upah. 

2.3 Kenyamanan 

2.3.1 Pengertian Kenyamanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) online kenyamanan 

adalah keadaan nyaman. Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar setiap 

manusia. Kebutuhan akan makan, minum, pelindung (shelter), ataupun tempat 

peristirahatan ketika lelah, semuanya membutuhkan kenyamanan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut.Tanpa kenyamanan akan sulit untuk dapat merasa 

kebutuhannya telah terpenuhi walaupun setiap orang akan berusaha untuk 

mengatasi ketidak nyamanannya. 

2.3.2 Pengertian Kenyamanan Fisik 

Kenyamanan dapat dirasakan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik 

didasarkan pada kebutuhan standar, sedangkan non fisik cenderung kepada 

persepsi manusia. Kenyamanan fisik terdiri dari (Mangunwijaya,1997): 

1. Kenyamanan ruang, berkaitan dengan antropometri tubuh manusia dan  

gerak tubuh manusia yang disesuaikan dengan fungsi ruangan. Sebagai contoh 

tersedianya tempat duduk dengan bentuk bangku yang mempunyai fungsi jelas 
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sesuai dengan ukuran agar bila dimanfaatkan oleh pengunjung akan terasa 

nyaman. 

2. Kenyamanan visual, kuantitas dan kualitas peranan yang sesuai dengan  

fungsi masing-masing ruang. 

3. Kenyamanan thermal (suhu), yaitu suatu kondisi dimana manusia tidak  

merasa terganggu dengan kondisi lingkungan thermal di sekitarnya. (rentang 

temperatr udara 24°-28°C, kelembaban 40-60%, aliran udara 0-0,20 m/detik). 

Contohnya terhindar dari sinar matahari yang berlebih, maka perlu adanya 

peneduh berupa pepohonan rindang. 

4. Kenyamanan audial/suara, yang dimaksud adalah kebisingan yang menjadi  

masalah pokok karena mengganggu kenyamanan. Oleh karenanya untuk 

mengurangi kebisingan kita dapat memakai tanaman dengan pola dan ketebalan 

yang rapat. 

2.3.3 Pengertian Kenyamanan Psikis 

Adanya kenyaman psikis berdasarkan pada perasaan masing masing 

individu. Dalam arti kenyamanan psikis adalah kondisi pikiran yang 

mengekspresikan tingkat kepuasaan seseorang terhadap lingkungannya. Sehingga 

usaha pengumpulan informasi tentang kualitas kenyamanan akan melibatkan 

proses sensasi kenyamanan.  

Giffort (1987) yang disadur oleh Sugini menjelaskan bahwa proses sensasi adalah 

bagian awal dari proses persepsi keseluruhan. Dalam definisi non konvensional, 

proses persepsi adalah proses yang juga melibatkan proses pemaknaan, penilaian 

dan evaluasi lingkungan. Dapat dilihat bahwa untuk dapat melakukan 

pengumpulan informasi tentang sensasi kenyamanan perlu dipahami terlebih 
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dahulu seperti apa pemaknaan terhadap kenyamanan ruang itu sendiri (Sugini, 

2004). 

2.3.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kenyamanan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan antara lain (Hakim, 

2003) : 

a. Sirkulasi 

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan 

aktivitas dan pengunjungan tapak sehingga merupakan pergerakan dari ruang satu 

ke ruang lain. Kenyamanan dapat berkurang akibat dari sirkulasi yang kurang baik 

(Hakim, 2003:186). Hendaknya diadakan pembagian sirkulasi antara manusia 

dengan kendaraan. 

b. Iklim atau Kekuatan Alam 

1) Radiasi sinar matahari 

Dapat mengurangi rasa nyaman terutama pada daerah tropic, khususnya di 

siang hari, maka diperlukan adanya peneduh. 

2) Angin 

Arah angin pada suatu daerah perlu diperhatikan dalam pengolahan tata 

ruang luar. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pergerakan angin mikro yang sejuk 

dan menyenangkan bagi kegiatan manusia. Pada ruang terbuka yang luas jika 

diperlukan dapat ditempatkan elemen-elemen penghalang angin (wind break) agar 

kecepatan angin kencang dapat diperlambat sehingga tercipta suasana yang 

nyaman. 
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3) Curah hujan 

Faktor ini sering menimbulkan gangguan terhadap aktivitas manusia di 

ruang luar. Oleh karenanya perlu disediakan tempat berteduh apabila terjadi hujan 

(shelter, gazebo). 

4) Temperature 

Untuk daerah tropik, temperatur di siang hari relatif cukup panas. Apalagi 

pada ruang terbuka yang sedikit pepohonan. Untuk mendapatkan iklim mikro 

yang sejuk maka perlu ditempatkan pohon peneduh dengan tajuk lebar. 

c. Kebisingan 

Kebisingan adalah salah satu masalah yang dapat mengganggu 

kenyamanan bagi penduduk disekitarnya. Oleh karenanya untuk mengurangi 

kebisingan tersebut dapat kita pakai tanaman dengan pola dan ketebalan yang 

rapat. 

d. Aroma atau bau-bauan 

Terutama pada daerah pembuangan sampah maka bau yang tidak enak 

akan tercium oleh orang yang melaluinya. Untuk mengurangi hal itu, maka 

sumber bau dilokalisasikan dan ditempatkan pada area yang tertutup dari 

pandangan visual serta dihalangi oleh tanaman pepohonan/semak ataupun dengan 

peninggian muka tanah. 

e. Bentuk 

Bentuk elemen furniture harus disesuaikan dengan ukuran standar manusia 

agar skala yang dibentuk mempunyai rasa nyaman. Sebagai contoh, bentuk 

bangku taman harus mempunyai fungsi yang jelas dan sesuai ukuran agar bila 

dimanfaatkan oleh manusia akan terasa nyaman. 
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f. Keamanan 

Keamanan merupakan masalah yang penting, karena ini dapat 

mengganggu dan menghambat aktivitas yang dilakukan. Pengertian dari 

keamanan bukan saja mencangkup segi kejahatan (kriminal) tapi juga termasuk 

kekuatan konstruksi dari elemen taman, tata letak elemen, bentuk elemen, dan 

kejelasan fungsi. 

g. Kebersihan 

Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga menambah 

rasa nyaman karena bebas dari kotoran sampah dan bau bauan yang tidak 

menyenangkan. Untuk memenuhi hal tersebut kiranya perlu ditempatkan dan 

disediakan bak sampah sebagai elemen taman serta tempat pembuangan. 

h. Keindahan 

Keindahan dalam suatu desain dapat dilihat dari sudut keindahan bentuk 

dan ekspresi dimana keindahan suatu bentuk menyangkut pertimbangan terhadap 

prinsip-prinsip yang terkait aspek keindahan yaitu adanya keteraturan, 

keterpaduan, keseimbangan, irama, proporsi, aksentuasi, ritme dan skala. 

Keindahan perlu diperhatikan berkaitan dengan kenyamanan yang mencangkup 

kepuasan batin, indra, hingga rasa nyaman dapat diperoleh. Sulit untuk menilai 

suatu keindahan karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Namun, 

dalam hal nyaman maka keindahan dapat diperoleh dari segi bentuk, warna, dan 

komposisi susunan tanaman, serta komposisi elemen perkerasan. 
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2.4 Taman 

2.4.1 Pengertian Taman 

Taman adalah wajah dan karakter bahan atau tapak bagian muka bumi 

dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat 

alami maupun buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan 

hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh 

segenap indera kita dapat menangkap, dan sejauh imajinasi kita dapat 

membayangkannya. 

2.4.2 Rancangan Taman  

Berdasarkan rancangannya, taman terdiri atas (Suharto, 1994) : 

a. Taman Alami (Natural). 

Taman alami atau natural adalah suatu taman yang dirancang untuk 

memberikan kesan alami atau menyatu dengan alam. Taman alami sudah 

terbentuk sebelumnya, namun dalam penataannya disesuaikan dengan kondisi 

lahan kota, misalnya hutan kota, taman pengarah jalan, taman alami yang tumbuh 

dalam kota, dan sebagainya. 

b. Taman Buatan (Artificial) 

Taman buatan atau artificial merupakan sebuah taman yang elemen-

elemennya lebih banyak didominasi dengan elemen buatan manusia (Suharto, 

1994 : 9). Taman artificial dirancang untuk menyeimbangkan kondisi kota dan 

taman kota, antara lain bermanfaat untuk mengendalikan suhu, panas sinar 

matahari, pengendali angin, memperbaiki kualitas udara, untuk sarana bermain, 

rekreasi, memberikan kesenangan, kegembiraan, kenyamanan, sebagai pembatas 

fisik, pengontrol pandangan, dan lain sebagainya. 
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2.4.3 Elemen-elemen Taman  

Untuk menyempurnakan taman sebagai sebuah tempat yang indah, 

tentunya memiliki elemen-elemen penunjang yang menciptakan keadaan taman 

tersebut menjadi sebuah tempat yang layak disebut sebagai taman. Elemen-

elemen taman terdiri dari (Suharto, 1994) : 

a. Material Lembut (Soft Material) 

    Yang termasuk dalam material lembut antara lain : 

1) Pohon : Tanaman kayu keras dan tumbuh tegak, berukuran besar dengan  

percabangan yang kokoh. Yang termasuk dalam jenis pohon ini adalah asam 

kranji, lamtorogung, akasia, dan lainnya. 

2) Perdu : Jenis tanaman seperti pohon terapi berukuran kecil, batang cukup  

berkayu tetapi kurang tegak dan kurang kokoh. Yang termasuk dalam jenis perdu  

adalah bougenvillle, kol banda, kembang sepatu, dan lainnya. 

3) Semak : Tanaman yang agak kecil dan rendah, tumbuhnya melebar atau  

merambat. Yang termasuk dalam jenis semak adalah teh-tehan, dan lainnya. 

4) Tanaman penutup tanah : Tanaman yang lebih tinggi rumputnya, berdaun 

dan berbunga indah. Yang termasuk dalam jenis ini adalah krokot, nanas hias dan 

lainnya. 

5) Rumput : Jenis tanaman pengalas, merupakan tanaman yang persisi berada  

diatas tanah. Yang termasuk dalam jenis ini adalah rumput jepang, rumput gajah, 

dan lainnya. 
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Gambar 2.1 Contoh Soft Material Taman. 
(sumber : id.wikipedia.org) 

 

b.  Material Keras (Hard Material). 

    Yang termasuk dalam material keras adalah : 

1) Kolam 

Kolam dibuat dalam rangka menunjang fungsi gedung atau merupakan 

bagian taman yang memiliki estetika sendiri. Kolam sering dipadukan dengan 

batuan tebing dengan permainan air yang menambah kesan dinamis. Kolam akan 

tampil hidup bila ada permainan air didalamnya. Taman dengan kolam akan 

mampu meningkatan kelembaban lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai 

penyejuk lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Salah Satu Contoh Kolam Sebagai Hard Material. 
(sumber : id.wikipedia.org) 
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2) Tebing Buatan 

Tebing buatan atau artificial banyak diminati oleh penggemar taman. 

Tebing ini dibuat untuk memberikan kesan alami, menyatu dengan alam, tebing 

dibuat dengan maksud untuk menyembunyikan tembok pembatas dinding yang 

licin massif, agar tidak menyilaukan pada saat matahari bersinar sepanjang siang. 

Penambah air kolam terjun pada tebing buatan akan menambah suasana sejuk dan 

nyaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Tebing Buatan Sebagai Hard Material Yang Memberikan 

Kesan Alami. (sumber : buildingindonesia.biz) 

 

3) Batuan 

Batuan tidak baik bila diletakkan di tengah taman, sebaiknya diletakkan 

agak menepi atau pada salah satu sudut taman.Sebagian batu yang terpendam di 

dalam tanah akan memberi kesan alami dan terlihat menyatu dengan taman akan 

terlihat lebih indah bila ada penambahan koloni taman pada sela-sela batuan. 
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Gambar 2.4 Contoh Hard Material Berupa Batu-Batuan. 
(sumber : spectrum-paint.com) 

 

4) Gazebo 

Gazebo adalah bangunan peneduh atau rumah kecil di taman yang 

berfungsi sebagai tempat beristirahat menikmati taman. Sedangkan bangku taman 

adalah bangku panjang yang disatukan dengan tempat duduknya dan ditempatkan 

digazebo atau tempat- tempat teduh untuk beristirahat sambil menikmati taman. 

Bahan pembuatan gazebo atau bangku taman tidak perlu berkesan mewah tetapi 

lebih ditekankan pada nilai keindahan, kenyamanan dalam suasana santai, akrab, 

dan tidak resmi. Gazebo atau bangku taman bisa terbuat dari kayu, bambu, besi 

atau bahan lain yang lebih kuat dan tahan terhadap kondisi taman. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Salah Satu Gazebo Taman. 
(sumber : blog.ub.ac.id) 

 

5) Jalan Setapak (Stepping Stone) 

       Jalan setapak atau stepping stone dibuat agar dalam pemeliharaan taman 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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tidak merusak rumput dan tanaman, selain itu jalan setapak berfungsi sebagai 

unsur variasi elemen penunjang taman. 

Gambar 2.6 Salah Satu Contoh Stepping Stone Taman. 
(sumber : www.google.com) 

 

6) Perkerasan 

Perkerasan pada taman dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

macam bahan, seperti tegel, paving, aspal, batu bata, dan bahan lainnya. Tujuan 

perkerasan adalah untuk para pejalan kaki (pedestrian) atau sebagai pembatas. 

7) Lampu Taman 

Lampu taman merupakan elemen utama sebuah taman dan dipergunakan  

untuk menunjang suasana di malam hari. Lampu berfungsi sebagai penerang 

taman dan sebagai nilai eksentrik pada taman. Lampu pada taman merupakan 

ornamen yang tak hanya berfungsi sebagai penerangan tetapi juga berfungsi 

sebagai pencahayaan yang bisa menambah nilai seni atau keindahan dari suatu 

taman. 

Untuk membuat lampu taman dapat memberi atmosfir keindahan yang 

menarik, perlu perhatikan bagaimana penataan yang tepat. Karena, dalam menata 

http://www.google.com/
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lampu taman dibutuhkan kejelian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu 

perhatikan ketika akan menghadirkan ornamen lampu pada taman: 

1. Untuk taman kecil, tata lampu taman bisa dikerjakan sendiri. Yang terpenting 

dari penataan cahaya di taman kecil adalah pemilihan jenis lampu, keamanan 

instalasi perkabelan, dan menentukan titik yang ingin diterangi. 

2. Gunakan lampu voltase rendah. 

3. Untuk kepentingan luar ruang seperti taman, pergunakan lampu dengan  

spesifikasi water resistant. Jenis lampunya bisa pijar atau pendar. Lampu 

berspesifikasi ini biasanya dibuat khusus, sehingga tahan terhadap cipratan air dan 

tak mudah terjadi korsleting. 

4. Perangkat lampu taman ada yang bervoltase rendah (12 volt) dan voltase  

tinggi (220volt). Untuk keamanan, sebaiknya pilih perangkat lampu taman 

bervoltase rendah, terlebih jika lampu yang akan ditempatkan di dalam air. Ini 

mencegah kecelakaan fatal seandainya ada arus listrik yang bocor. Voltase rendah 

berpotensi kecil melukai tubuh dan menimbulkan kebakaran. 

Gambar 2.7  Contoh Macam-Macam Lampu Taman. 
(sumber : indonetwork.co.id) 

 

c. Material Campuran 

Elemen campuran merupakan perpaduan antara elemen lunak dan keras, 

secara harmonis, terpadu sesuai dengan kepentingannya menyatu dalam satu 

http://www.google.com/


25 
 

 

karya taman. Pengunjungan elemen keras atau elemen lunak berupa tanaman 

sesuai dengan fungsi dan kepentingannya bentuk taman dan kesannya bisa 

bermacam-macam sesuai dengan konsepsi ide pembuatannya. Biasanya taman ini 

lebih bersifat penunjang lingkungan daripada sebagai fungsi utama. 

2.5 Taman Kota 

2.5.1  Pengertian Taman Kota 

Taman merupakan ruang publik yang memiliki batas tertentu yang 

digunakan untuk kesenangan dan dapat diakses oleh publik. Pengertian taman 

menunjukan ruang terbuka yang memiliki keindahan dan kenyamanan yang 

divisualisasikan oleh alam, baik alam yang bersifat natural maupun alam buatan 

yang dapat diakses oleh publik. 

2.5.2  Taman Kota berdasar Aktivitas  

Taman kota merupakan ruang terbuka hijau di suatu kota. Berdasarkan 

aktivitasnya, ada tiga macam taman kota, yaitu (Suharto, 1994) : 

a. Taman untuk rekreasi aktif 

Adalah taman yang didalamnya dibangun suatu sarana kegiatan pemakai 

taman, sehingga pemakai taman secara aktif menggunakan fasilitas di dalamnya, 

sekaligus memperoleh kesenangan, kesegaran, dan kebugaran. Taman ini dapat 

berupa macam-macam bentuk, misalnya taman olahraga, fitness, taman bermain 

anak, ataupun camping ground. 

b. Taman untuk rekreasi pasif 

Taman yang dibentuk agar bisa dinikmati keindahan dan kerindangannya 

tanpa mengadakan aktivitas atau kegiatan apapun. 
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c. Taman untuk rekreasi pasif dan aktif 

Merupakan taman yang bisa dinikmati keindahannya sekaligus ada fungsi 

lain dan dapat digunakan untuk mengadakan aktivitas, misalnya taman lingkungan 

yang merupakan sebuah taman di suatu pemukiman. Taman lingkungan ini 

difungsikan bagi pemukiman di sekitarnya untuk beristirahat, menghilangkan rasa 

penat karena kehidupan sehari-hari yang terasa monoton, sekedar menghirup 

udara segar, ataupun mempererat hubungan dalam bertetangga. 

2.5.3 Karakteristik Taman Kota 

Beberapa karakteristik dari taman kota, antara lain (Suharto, 1994): 

a. Vegetasi pada taman kota umumnya beragam, mulai dari rumput, semak, 

perdu, dan pohon. 

b. Mudah dijangkau oleh penduduk kota dan dapat memenuhi fungsi 

perlindungan dan regulatifnya, seperti kelestarian tanah, tata air, mengurangi 

polusi udara, mengurangi kebisingan, dan sebagainya. 

c. Ekosistem yang berada di dalam taman kota dipengaruhi oleh beberapa  

faktor abiotik, antara lain suhu, intensitas sinar matahari, air, tanah, ketinggian, 

kangin, dan garis lintang. 

d. Hanya memiliki sedikit komunitas biotik, umumnya hanya berupa 

serangga yang memakan daun tumbuhan. 

Karakter dan kenyamanan kota banyak dipengaruhi oleh keadaan  dan 

susunan RTH.  Menurut Simonds (1983) yang disadur oleh Suharto, RTH dapat 

berupa: 

a. Waterfront (pantai, tepi danau atau tepi sungai), 

b. Blueways (sungai, selokan, dan dataran banjir), 
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c. Greenways (jalan umum, jalan taman, koridor jalan, jalur pejalan kaki, 

jalur lari, dan jalur sepeda), 

d. Taman kota dan areal rekreasi, 

e. Ruang terbuka hijau lainnya: hutan kota, kebun, dan persemaian di tengah  

Idealnya, RTH satu sama lain saling berhubungan sehingga membentuk bingkai 

hijau di dalam dan di sekitar kota. 

2.5.4 Fungsi Taman Kota 

Berbagai fungsi taman yang dapat dirasakan manfaatnya adalah sebagai 

Berikut (Suharto, 1994) :  

a. Fungsi untuk kesehatan  

Untuk fungsi ini taman dianalogikan dengan paru-paru manusia bagi 

sebuah lingkungan. Sebagai unsur utama penghijauan, taman dapat mengatur serta 

membersihkan udara. Tanaman pada taman tersebut pada siang hari 

melangsungkan proses respirasi yang menghasilkan oksigen yang mengakibatkan 

adanya simbiose mutualistis dengan manusia. Proses pernafasan manusia 

diperlukan bagi proses asimilasi pada tanaman, begitu pula sebaliknya. 

b. Fungsi untuk keindahan  

Taman yang ditata dengan baik dan dirancang dengan tepat dapat 

memberikan kesan asri, tenang, nyaman dan menyejukkan. Hal ini diperlukan 

manusia (terutama di kota-kota besar) sebagai kompensasi dari kesibukan kerja 

sehari-hari, untuk menggairahkan semangat baru bagi kegiatan selanjutnya. 

c. Taman sebagai daya tarik  

Taman yang ditata di lingkungan sebuah bangunan dengan penataan yang 

menarik akan merupakan daya tarik dan ciri khas dari bangunan tersebut.  



28 
 

 

d. Taman sebagai penunjuk arah 

Penempatan tanaman tertentu pada taman sedemikian rupa dapat menjadi 

penunjuk arah dan dapat mengarahkan gerak kegiatan di sebuah lingkungan 

semisal deretan pohon palem raja di kiri kanan jalan di lingkungan pabrik, deretan 

cemara lilin di kiri kanan jalan masuk (entrance) bangunan.  

e. Taman sebagai penyaring debu  

Bagi pabrik, kilang minyak atau sektor industri lain yang mempunyai 

kontribusi pada pencemaran  udara dari cerobong asapnya, pohon-pohon tinggi 

dapat membantu memperkecil polusi di luar lingkungan.  

f. Taman sebagai peredam suara  

Taman juga  berfungsi sebagai peredam suara, baik dalam lingkungan ke 

luar atau sebaliknya dapat dibantu dengan menggunakan bukitan kecil yang 

ditanami dengan tanaman semak atau perdu sehingga getaran suara dapat diredam 

secara alamiah. 

g. Taman sebagai peneduh  

Penataan taman dengan menggunakan pohon-pohon rindang akan 

bermanfaat sebagai peneduh untuk areal terbuka seperti tempat parkir, koridor 

tempat rekreasi, tempat istirahat dan sebagainya. 

h. Taman sebagai pelestari ekosistem 

Dengan hadirnya taman di sekitar bangunan yang terdiri dari berbagai 

tanaman dan pepohonan akan mengundang serangga atau burung sebagai 

penyebar bibit, penyilang jenis tanaman, penyerbuk dan sebagainya yang akan 

berperan sebagai pelestari lingkungan.  
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i. Taman sebagai pencegah erosi  

Materi taman berupa tanaman, terutama tanaman penutup tanah seperti 

rerumputan dapat mencegah pengikisan tanah atau erosi.  

2.6 Ruang 

2.6.1 Pengertian ruang 

Ruang memiliki arti yang penting bagi kehidupan manusia. Semua 

kehidupan dan kegiatan manusia sangat berkaitan dengan aspek ruang. Imanuel 

Kant (baca Edward Paul, 1972: The Encyclopedia Of Philosophy, vol.3 dan 4 

Mac Millian Publishinghlm.308) berpendapat bahwa …Ruang bukanlah sesuatu 

yang objektif sebagai hasil pemikiran dan perasaan manusia… sedangkan filsuf 

Plato berpendapat bahwa …Ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana 

obyek dan kejadian tertentu berada (Hakim,2003). 

2.6.2 Fungsi Ruang Publik 

Peranan ruang publik dapat memberikan karakter kotanya, dan pada 

umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi pengunjung, kegiatan ekonomi 

rakyat dan tempat apresiasi budaya. Dari uraian tersebut, berikut fungsi ruang 

publik (Darmawan, 2003:1) : 

a. Sebagai pusat interaksi, komunikasi pengunjung baik formal seperti 

upacara bendera, sholat Ied pada Hari Raya Idul Fitri, dan peringatan-peringatan 

yang lain; informal seperti pertemuan-pertemuan individual, kelompok 

pengunjung dalam acara santai dan rekreatif atau Demo mahasiswa yang menjadi 

pemandangan sehari-hari  akhir-akhir ini dengan tujuan menyapaikan aspirasi, 

ide-ide atau protes terhadap keputusan pihak penguasa, instansi atau lembaga 

pemerintah maupun swasta yang lain. 
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b. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor jalan yang 

menuju kearah ruang publik tersebut dan sebagai ruang pengikat dilihat dari 

struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan 

disekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyaraat yang akan pindah kearah 

tujuan lain. 

c. Sebagai tempat kegiatan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan 

dan minuman, pakaian, sourvenir, dan jasa entertainment seperti tukang sulap, 

tarian kera dan ular atau sebagainya terutama di malam hari. 

d. Sebagai paru-paru kota yang semakin padat, sehingga pengunjung banyak 

yang memanfaatkan sebagai tempat olah raga, bermain, dan bersantai bersama 

keluarga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

pengunjung terhadap tingkat kenyamanan taman kota yang ada di Kota 

Banjarnegara dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2003). 

 3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi penelitian adalah taman yang berperan sebagai ruang 

publik dengan membatasi jumlah taman yang diteliti yaitu 4 buah taman, 

diantaranya Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota 

Banjarnegara, dan Taman Korpri. 

 3.2 Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini meliputi parameter bebas dan parameter 

terikat. Parameter bebas yaitu persepsi pengunjung yang mengunjungi taman yang 

diteliti, sedang parameter terikat yaitu kenyamanan taman ditinjau dari faktor-

faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kenyamanan, yaitu : 

a. Sirkulasi 

b. Iklim ( menyangkut Radiasi sinar matahari, angin, curah hujan, 

temperatur) 

c. Kebisingan 
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d. Aroma/bau-bauan 

e. Bentuk 

f. Keamanan 

g. Kebersihan 

h. Keindahan  

Dari faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan tersebut, 

dibuatlah parameter dan sub parameter yang kemudian akan digunakan sebagai 

kisi-kisi dalam pembuatan instrument sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Parameter dan Sub Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Kenyamanan. 

 

Parameter Sub Parameter 

1. Sirkulasi  kemudahan akses menuju lokasi taman 

 Kemudahan dalam mengelilingi taman 

 Kemudahan dalam memarkirkan kendaraan 

2. Iklim/Kekuatan 

Alam  

 Tingkat keteduhan taman di siang hari 

 Aliran angin yang dirasakan saat berada di 

area taman 

 Sarana tempat berteduh bila terjadi hujan 

3. Kebisingan   Tingkat kebisingan kendaraan di lingkungan 

taman 

4. Aroma/ bau-bauan  Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan 

yang berasal dari saluran air kotor (selokan) 

 Kondisi taman terhadapa aroma/bau-bauan 

yang berasal dari tempat pembuangan 

sampah 

5. Bentuk   kondisi tempat duduk, Gazebo, Shelter, 

kolam, batuan, dan tebing buatan. yang 

tersedia di taman 
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 Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada 

di taman 

 kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, 

rumput, dll) di are taman 

6. Keamanan  Kondisi keamanan fasilitas bermain saat 

digunakan 

 Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area 

taman 

7. Kebersihan   Kondisi kebersihan di area taman 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan 

(air bersih dan tempat sampah) 

 Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada 

di taman   

8. Keindahan  

 
 
 
 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas 

pencahayaan (lampu taman) 

 Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di 

area taman 

 Keindahan tumbuhan di area taman 

Sumber : Data Penelitian, 2013 

3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling Penelitian 

3.3.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010:173). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Kota Banjarnegara dan 

sekitarnya yang berkunjung ke taman kota yang diteliti.  

3.3.2 Sampel dan Sampling Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2010:174). Apabila subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil 

semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu 
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penelitian sampel berlaku bagi populasi, dalam arti semua ciri – ciri atau 

karakteristik yang ada pada populasi tercermin pada sampel. Sampel yang didapat 

menggunakan rumus Krejcie & Morgan sebagai berikut : 

n = 
           

                  
 

dengan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

X
2
 = Nilai Chi kuadrat  

P = Proporsi populasi 

d = Taraf kesalahan 

Dengan menggunakan rumus diatas, peneliti mengambil asumsi tingkat 

keandalan sebesar 95% dengan nilai Chi kuadrat 3,84 pada derajat bebas 1 

(Arikunto, 2010:405) dan menggunakan taraf kesalahan 5%, serta asumsi 

keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P(1-P), dimana P 

= 0,5. 

Pengambilan sampel ini dipengaruhi oleh kebutuhan waktu dan tenaga 

yang tersedia begitu terbatas di empat lokasi yang berbeda, maka banyaknya 

sampel yang diambil berdasarkan jumlah pengunjung di setiap taman kota. 
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1) Taman Pejuang Letjen Karjono 

. Tabel 3.2 Tabel Jumlah Populasi Pengunjung/11 jam di Taman Pejuang 

Letjen Karjono. 

Hari 
Jumlah pengunjung/11jam 

(07.00 – 18.00) 

Senin 26 

Selasa 22 

Rabu 16 

Kamis 21 

Jum‟at 10 

Sabtu 41 

Minggu 29 

Total 165 

 Sumber : Data Penelitian, 2013 

 

n = 
           

                  
 

n = 
                        

                                   
 

  = 
                 

         
 

  = 
     

   
 = 60,92 ~ 61 responden. 

Berikut rincian perencanaan pengambilan responden di Taman Pejuang Letjen 

Karjono : 

Tabel 3.3 Tabel Rencana Pengambilan Responden di Taman Pejuang Letjen 

Karjono. 

Hari 
Rencana pengambilan 

responden 

Senin 10 

Selasa 8 

Rabu 6 

Kamis 8 

Jum‟at 4 

Sabtu 15 

Minggu 10 

Total 61 

 Sumber : Data Penelitian, 2013 
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2) Taman Kota Pujasera 

Tabel 3.4 Tabel Jumlah Populasi Pengunjung/ 11 jam di Taman Kota 

Pujasera. 

Hari 
Jumlah pengunjung/11 jam 

(07.00 – 18.00) 

Senin 68 

Selasa 58 

Rabu 73 

Kamis 36 

Jum‟at 48 

Sabtu 81 

Minggu 42 

Total 406 

 Sumber : Data Penelitian, 2013 

n = 
           

                  
 

n = 
                        

                                   
 

  = 
                 

         
 

  = 
      

    
 = 77,79 ~ 78 responden. 

Dengan perincian rencana pengambilan responden sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Tabel Rencana Pengambilan Responden di Taman Kota Pujasera. 

Hari 
Rencana Pengambilan 

responden 

Senin 13 

selasa 11 

Rabu 14 

Kamis 7 

Jum‟at 9 

Sabtu 16 

Minggu 8 

Total 78 

 Sumber : Data Penelitian, 2013 

 

 



37 
 

 

 

3) Taman Kota Banjarnegara 

Tabel 3.6 Tabel Jumlah Populasi Pengunjung/11 Jam di Taman Kota 

Banjarnegara. 

Hari 
Jumlah pengunjung/11 

jam (07.00 – 18.00) 

Senin 56 

Selasa 64 

Rabu 44 

Kamis 65 

Jum‟at 73 

Sabtu 95 

Minggu 62 

Total 459 

 Sumber : Data Penelitian, 2013 

n = 
           

                  
 

n = 
                        

                                   
 

  = 
                 

    
 

  = 
      

    
 = 79,53 ~ 80 responden. 

Dengan perincian rencana pengambilan responden sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Tabel Rencana Pengambilan Responden di Taman Kota Banjarnegara. 

Hari 
Rencana Pengambilan 

responden 

Senin 10 

Selasa 11 

Rabu 8 

Kamis 11 

Jum‟at 13 

Sabtu 16 

Minggu 11 

Total 80 

 Sumber : Data Penelitian,2013 
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4) Taman Kota Korpri. 

Tabel 3.8 Tabel Jumlah Populasi Pengunjung/11 jam di Taman Korpri. 

Hari 
Jumlah pengunjung/11 jam 

(07.00 – 18.00) 

Senin 12 

Selasa 10 

Rabu 17 

Kamis 11 

Jum‟at 9 

Sabtu 20 

Minggu 18 

Total 97 

 Sumber : Data Penelitian,2013 

Berdasarkan observasi awal, jumlah pengunjung kurang dari 100 orang, maka 

sampel yang diambil sesuai dengan jumlah responden saat observasi.  

 3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Jika peneliti 

menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut 

responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik 

pertanyaan tertulis ataupun lisan). Apabila menggunakan observasi, sumber data 

bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Apabila menggunakan 

dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data. Sedang isi 

catatan subyek penelitian atau parameter penelitian. 

Data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer di dapat dari pengamatan langsung di lapangan. 

Data primer ini berupa karakteristik yang ada dan melakukan penyebaran 

kuesioner untuk memperoleh pendapat dari pengunjung mengenai persepsi 

terhadap tingkat kenyamanan taman kota di Kota Banjarnegara. 
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Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait yang mendukung 

penelitian. Dalam hal ini adalah Dinas PU Kota Banjarnegara. 

 3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data, dilakukan beberapa metode yaitu (Arikunto, 

2010) : 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian dengan 

cara melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui keadaan 

wilayah atau obyek yang diteliti agar memberikan data yang akurat dan 

bermanfaat. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu 

pengamatan dilakukan secara langsung di empat taman kota yang menjadi objek 

penelitian yaitu Taman Kota Banjarnegara, Taman Korpri, Taman Kota Pujasera, 

dan Taman Pejuang Letjen Karjono. Obyek yang diamati adalah persepsi 

pengunjung terhadap kenyamanan taman kota sebagai ruang publik. Tujuan awal 

adalah untuk mengetahui gambaran awal dari kondisi taman kota yang dapat 

digunakan untuk membantu penyempurnaan dalam pembahasan. 

b. Wawancara 

Melakukan interview dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan 

data data yang dibutuhkan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah 

wawancara tak terstruktur atau bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan 

membuat pedoman pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki 

jawaban yang luas. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara 
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langsung dengan pengunjung yang berkunjung di taman-taman yang menjadi 

lokasi penelitian. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian karena beberapa alasan, 

antara lain : (1) dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong; 

(2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) berguna dan sesuai dengan 

penelitian kualitatif karena sifatnya alamiah; dan (4) hasil pengkajian isi akan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang 

diselidiki. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data berupa foto-foto 

keadaan taman-taman yang dijadikan lokasi penelitian yang selanjutnya 

ditafsirkan dan digunakan untuk memperkuat apa yang terjadi dilapangan saat 

wawancara dan observasi. 

d. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto. 2010:194). Dalam pembuatan kuesioner ini, 

diusahakan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami 

mengingat karakter dari setiap responden tidaklah sama. Dengan menyebarkan 

kuesioner, berharap bisa memperoleh informasi dari responden mengenai persepsi 

terhadap tingkat kenyamanan taman-taman kota. 

d. kepustakaan 

memperoleh referensi data dari berbagai buku, media internet, jurnal, dan 

sebagainya. 
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3.6 Analisis Data Penelitian 

Analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul kemudian data 

tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang benar 

sehingga dapat menjawab persoalan yang diteliti dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

 Untuk memperoleh angket atau kuesioner dengan hasil yang mantap, maka 

angket atau kuesioner dilakukan proses uji coba, untuk menguji coba angket 

dilakukan analisis uji coba instrument, antara lain dilakukan dengan langkah – 

langkah sebagai berikut : 

a. Validitas item 

Analisis yang digunakan untuk mengukur validitas item adalah rumus 

korelasi product moment sebagai berikut : 

    
             

√                           
 

Dengan : 

         = koefisien korelasi skor butir dan skor total 

N        = banyaknya responden 

X        = skor butir 

Y        = skor total 

(Arikunto, 2010:213) 

Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua parameter yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu : (1) ada 

tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, (3) besarnya korelasi. 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. reliabel artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Ungkapan yang mengatakan bahwa 

instrument harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa instrument tersebut 

cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Untuk 

menguji reliabilitas angket penelitian, peneliti menggunakan teknik analisa 

mencari reabilitas menggunakan rumus Alpha. Rumus ini digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau 

soal berbentuk uraian. Rumus alpha tersebut adalah : 

r11 = [
 

     
     

   
 

  
 
  

dengan : 

r11 = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   
  = jumlah varians butir 

α
2
t = varians total 

(Arikunto, 2010 : 239) 

Harga r11 yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan harga 

perhitungan pada tabel product moment. Instrument dikatakan reliabel jika harga 

r11 > harga rtabel. 

supaya memudahkan dalam menganalisa data, perlu diketahui skor yang 

diperoleh responden dari hasil pengisian angket. Oleh karena itu perlu ditentukan 

penetapan penskoran. 

1) Membuat tabulasi angket dari responden. 
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2) Menentukan skor jawaban responden. Dalam menganalisis data yang 

berasal dari angket bergradasi atau berperingkat 1 sampai dengan 4, 

peneliti menyimpulkan makna setiap alternative sebagai berikut : 

a. “Sangat banyak”, “Sangat sering”, ”Sangat Setuju”, dan lain-lain 

menunjukan gradasi paling tinggi.untuk kondisi tersebut diberi nilai 

4. 

b. “Banyak”, “Sering”, “Setuju”, dan lain-lain menunjukan peringkat 

yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ditambah kata 

“Sangat”. Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3. 

c. “Sedikit”, “Jarang”, “Tidak Setuju”, dan lain-lain, karena berada 

dibawah “Setuju” dan sebagainya diberi nilai 2. 

d. “Sangat Sedikit”, “Sangat jarang”, “Sangat Tidak Setuju”, yang 

bergradasi paling bawah diberi nilai 1. (Arikunto, 2010:285). 

3) Menjumlah seluruh skor yang telah diperoleh dari tiap-tiap responden. 

4) Mencari presentase skor yang telah diperoleh dengan menggunakan 

rumus, 

% = 
 

 
       

Dengan : 

n = jumlah skor responden 

N = jumlah skor maksimal 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan kriteria 

kenyamanan pengunjung taman : 

a. Menetapkan persentase maksimal, yaitu 100% 
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b. Menetapkan persentase minimal diperoleh dari skor minimal dibagi skor 

maksimal dikali 100% 

Presentase minimal = 
 

 
 x 100% = 25% 

c. menetapkan rentangan persentase, yaitu diperoleh dari persentase 

maksimal dikurangi persentase minimal.  Dengan demikian maka 

rentangan persentase : 100% - 25% = 75% 

d. menetapkan interval kelas persentase, yaitu rentang persentase dibagi 

kriteria. Dengan demikian interval kelas persentasenya adalah : 

interval kelas persentase = 
   

 
 x 100% = 18, 75% 

e. menetapkan kriteria, yaitu sangat nyaman, nyaman, tidak nyaman, dan 

sangat tidak nyaman. 

Berdasarkan langkah-langkah diatas, diperoleh kriteria kenyamanan 

pengunjung taman terhadap taman-taman di Kota Banjarnegara sebagai 

ruang publik, seperti tercantum dibawah ini : 

Tabel 3.9 Tabel Interval Kelas Kriteria Tingkat Kenyamanan. 

No Interval kelas persentase kriteria 

1 ≥ 81,25% - ≤100% Sangat Nyaman 

2 ≥ 62,50% - <81, 25% Nyaman 

3 ≥ 43,75% - <62,50% Tidak Nyaman 

4 ≥25,00% - <43,75% Sangat Tidak Nyaman 

Sumber : Data Penelitian, 2013 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Kondisi Umum Kabupaten Banjarnegara 

4.1.1 Letak Geografis 

Kabupaten Banjarnegara, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, dengan Ibu kotanya Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara 

terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur 

Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten 

Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, 

serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat 

(www.Banjarnegarakab.go.id, diunduh pada tanggal 13 November 2013). 

4.1.2 Luas Wilayah 

Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 1.064,52 km
2
 atau 3,10 % 

dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten banjarnegara terdiri 

atas 20 Kecamatan yang dibagi atas 266 desa dan 12 kelurahan dengan pusat 

pemerintahan berada di Kecamatan Banjarnegara. Untuk Kecamatan terluas 

adalah Kecamatan Punggelan yang juga memiliki penduduk terbanyak. 

Ketinggian tempat pada masing-masing wilayah umumnya tidak sama 

yaitu antara 40-2.300 meter dpl dengan perincian kurang dari 100 meter (9,82%), 

antara 100-500 meter (28,74%) dan lebih dari 1000 (24,40%). Menurut 

kemiringan tanahnya maka 24,61% dari luas wilayah mempunyai kemiringan 0-

15% dan 45,04 dari luas wilayah mempunyai kemiringan antara 15-40% 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.banjarnegarakab.go.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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sedangkan yang 30,35% dari luas wilayahnya mempunyai kemiringan lebih dari 

40% (Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010). 

4.1.3 Kondisi Klimatologi 

Kondisi klimatologi Kabupaten Banjarnegara seperti halnya kebanyakan 

wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih 

banyak daripada bulan kering. Temperatur udara berkisar antara 20–26ºC, 

temperatur terdingin yaitu 3–18ºC dengan temperatur terdingin tercatat pada 

musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng. Kelembaban udara berkisar antara 

80%–85 % dengan curah hujan tertinggi rata-rata 3.000 mm/tahun. Semakin 

tinggi tempat itu dari permukaan air laut, maka curah hujan dan frekuwensi 

hujannya semakin tinggi. Pada umumnya bulan basah terjadi antara bulan 

September–Maret, sedangkan bulan kering berkisar antara April–Agustus. Puncak 

musim hujan berada pada bulan Desember–Januari. 

Kabupaten Banjarnegara bagian Utara merupakan wilayah yang memiliki 

curah hujan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah maupun 

selatan (Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010). 
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Gambar 4.1. Peta Kabupaten Banjarnegara (Sumber : DPU, 2013)
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4.2 Kondisi Umum Taman – Taman yang diteliti di Kota 

Banjarnegara 

4.2.1 Taman Pejuang Letjen Karjono 

Taman Pejuang Letjen Karjono merupakan salah satu taman yang ada di 

jalan utama Banjarnegara dan berlokasi di Kecamatan Bawang, Kabupaten 

Banjarnegara. Taman yang terletak diantara 7°23‟55.21” Lintang Selatan dan 

109°40‟04.05” Bujur Timur ini memiliki luas ±2.339,75 m
2
. Taman Pejuang 

Letjen Karjono mempunyai beberapa Hard Material dan Soft Material seperti 

adanya Gazebo yang biasanya digunakan untuk berteduh, ayunan, kolam air 

mancur, miniature pesawat, bahkan terdapat ukiran relief di dinding yang 

menceritakan perjuangan Letnan Karjono membuat taman ini mempunyai nilai 

sejarah. 

Gambar 4.2 Taman Pejuang Letjen Karjono. (Sumber: Data Penelitian, 2013) 

4.2.2 Taman Kota Pujasera 

Taman Kota Pujasera yang terletak di antara 7°23‟43.66” Lintang Selatan 

dan 109°42‟00.39” Bujur Timur ini berada di Kecamatan Banjarnegara, 

Kabupaten Banjarnegara dahulunya digunakan sebagai terminal bus Banjarnegara 

yang kemudian di desain ulang menjadi taman kota. Taman Kota Pujasera ini 
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terrealisasi sejak akhir tahun 2011, khusus untuk memasukan dan menertibkan 

para pedagang kaki lima yang berdagang disepanjang jalan Dipayuda karena di 

jalan itulah banyak terdapat pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan. 

Sama seperti taman pada umumnya, Taman Kota Pujasera memiliki 

material keras (Hard Material) dan material halus (Soft Material). Yang berbeda 

adalah dengan adanya elemen pendukung berupa panggung pertunjukan. 

Gambar 4.3. Taman Kota Pujasera. (Sumber: Data Penelitian, 2013). 

4.2.3 Taman Kota Banjarnegara  

Taman Kota Banjarnegara berada di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan  

Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Taman yang memiliki luas ± 4.075,9 m
2 

ini, terletak di 7°23‟30.13” Lintang Selatan dan 109°43‟25.96” Bujur Timur. 

Taman yang berada di sebelah Barat jalan masuk menuju perumahan Limbangan 

Baru ini tergolong taman aktif karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

berteduh, bersantai, maupun bermain. Pada siang hari, rata-rata pengunjung taman 

ini adalah siswa-siswi Sekolah Menegah Kejuruan karena lokasinya yang 

berdekatan dengan SMK Panca Bhakti.  
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Gambar 4.4 Taman Kota Banjarnegara (Sumber : Data Penelitian, 2013) 

Taman Kota Banjarnegara memiliki fasilitas Hard Material berupa 

Gazebo, Kolam, Area Bermain anak-anak, jalan setapak, elemen pendukung 

berupa patung hewan dan Soft Material seperti tanaman Pinisium, Bougenville, 

Sapu Tangan, dan Tanjung. Taman Kota Banjarnegara memiliki kelengkapan 

material taman pada umumnya, namun masih ada fasilitas taman yang belum 

dimaksimalkan perawatannya seperti cat yang mengelupas pada fasilitas bermain 

serta tidak difungsikannya kolam sebagaimana mestinya. 

4.2.4 Taman Korpri 

Taman Korpri dengan luas ±1.920 m
2
 ini terletak di antara 7°23‟32.06” 

Lintang Selatan dan 109°42‟52.44” Bujur Timur, berada di bawah lereng rel 

kereta api yang sudah lama tidak terpakai dan terletak di Kelurahan 

Parakancanggah, Kecamatan  Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Taman ini 

merupakan salah satu taman kota di Kota banjarnegara yang berfungsi sebagai 

ruang publik dengan fasilitas berupa 2 buah Gazebo, 3 fasilitas bermain, serta Soft 

Material yang melengkapi seperti pohon Angsana, Pucuk Merah, ataupun 

Rusiana. 



51 
 

 

Gambar 4.5 Taman Korpri (Sumber: Data Penelitian, 2013) 

Taman yang terletak dipinggir jalan raya ini sebenarnya bisa diakses 

dengan mudah, namun tidak adanya area pedestrian dan tidak adanya area parkir 

membuat pengunjung harus memparkir kendaraan mereka dipinggir jalan ataupun 

masuk ke area taman. 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Sampel  

Pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah dengan penarikan sampel 

acak sederhana (simple random sampling) dimana semua pengunjung taman-

taman di empat lokasi penelitian tesebut mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung taman. 

Adapun rincian perolehan responden adalah sebagai berikut : 
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1) Taman Pejuang Letjen Karjono 

Tabel 4.1 Tabel Perolehan Responden di Taman Pejuang Letjen Karjono. 

Hari  Jumlah Responden 

Senin 10 

Selasa 13 

Rabu 8 

Kamis 5 

Jum‟at 5 

Sabtu 8 

Minggu 12 

Total 61 

 Sumber : Data Penelitian,2013 

2) Taman Kota Pujasera 

Tabel 4.2 Tabel Perolehan Responden di Taman Kota Pujasera. 

Hari Jumlah Responden  

Senin 10 

Selasa 12 

Rabu 9 

Kamis 5 

Jum‟at 6 

Sabtu 28 

Minggu 8 

Total 78 

 Sumber : Data Penelitian,2013 

3) Taman Kota Banjarnegara  

Tabel 4.3 Tabel Perolehan Responden di Taman Kota Banjarnegara. 

Hari Responden  

Senin 15 

Selasa 6 

Rabu 11 

Kamis 10 

Jum‟at 12 

Sabtu 17 

Minggu 9 

Total 80 

 Sumber : Data Penelitian,2013 
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4) Taman Korpri 

Tabel 4.4 Tabel Perolehan Responden di Taman Korpri. 

Hari Jumlah Responden 

Senin 13 

Selasa 16 

Rabu 15 

Kamis 16 

Jum‟at 7 

Sabtu 13 

Minggu 15 

Total 97 

 Sumber : Data Penelitian,2013 

Salah satu cara pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner 

kepada pengunjung taman yang dijadikan responden. Perolehan responden tidak 

sesuai dengan perencanaan pengambilan responden awal disebabkan ada beberapa 

responden yang di ambil lebih dari satu minggu karena kondisi cuaca tidak 

mendukung saat penelitian, sehingga terkadang dalam satu hari hanya ada 

beberapa pengunjung atau responden yang mengunjungi taman. 

4.3.2 Uji Coba Kuesioner 

Uji coba kuesioner dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir yang 

tertera dalam angket sudah memadai dan cocok dengan keadaan lapangan. 

Mungkin sesekali ada butir yang sudah dimuat dalam angket namun ternyata tidak 

ada di lapangan, atau sebaliknya. Untuk mengetahui instrument atau kuesioner 

termasuk kuesioner yang sudah baik, maka dilakuakan perhitungan uji validitas 

dan reliabilitas. 

a. Validitas 

 Validitas angket penelitian Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat 

kenyamanan Taman-Taman di Kota Banjarnegara Sebagai Ruang Publik 

diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan program Ms. Excel. Kemudian 
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hasil  dikonsultasikan dengan  ttabel = 1,664,  n = 80 dan α = 0,05. Item dikatakan 

valid apabila thitung > ttabel.  Dari perhitungan diperoleh item angket dengan kriteria 

valid sebanyak 19 item dari 20item yaitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Sedangkan item yang tidak valid adalah 20. 

b. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrument 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik dan bisa dipercaya. Berdasar hasil perhitungan uji 

reliabilitas 20 item pertanyaan, di dapat indeks r11 sebesar 72,617 dengan rtabel 

sebesar 0,223. Artinya dapat dikatakan bahwa r11 > rtabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel untuk digunakan pada penelitian. 

4.3.3 Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat Kenyamanan Taman 

Pejuang Letjen Karjono Sebagai Ruang Publik. 

4.3.3.1 Keindahan 

 Taman Pejuang Letjen Karjono merupakan taman yang memiliki 

tambahan elemen pendukung yang berbeda dari taman-taman lainnya. Pada sisi 

dinding taman ini, terdapat relief buatan tentang perjuangan Letnan Karjono 

semasa berperang, sehingga taman tersebut memiliki nilai sejarahnya tersendiri. 
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Gambar 4.6 Gambar Relief Yang Terdapat Di Dinding Taman Pejuang Letjen 

Karjono. (sumber : Data Penelitian, 2013). 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap keindahan Taman Pejuang Letjen Karjono adalah Baik. Dimana 

skor untuk hasil parameter keindahan menunjukan prosentase sebanyak 65,30%. 

Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu) dengan skor total 

148 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 60,66% 

termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman dengan skor total 

162 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 66,39% termasuk 

dalam kriteria baik. 

 Keindahan tumbuhan di area taman dengan skor total 168 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 68,85% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 
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Tabel 4.5. Tabel Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat 

Dari Parameter Keindahan. 

KEINDAHAN 

KRITERIA KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 148 244 60,66% Tidak Baik Tidak Nyaman 

b 162 244 66,39% Baik Nyaman 

c 168 244 68,85% Baik Nyaman 

Total 478 732 65,30% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan lampu taman. 

b. Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman. 

c. Keindahan tumbuhan di area taman. 

4.3.3.2 Kebersihan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap kebersihan Taman Pejuang Letjen Karjono dikriteriakan tidak 

bersi. Dimana skor untuk hasil parameter kebersihan menunjukan prosentase 

sebanyak 57,10%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter 

yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi kebersihan di area taman dengan skor total 149 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 61,07% termasuk dalam 

kriteria tidak bersih. 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan dengan skor total 137 dari 

skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 56,15% termasuk dalam 

kriteria tidak baik. 
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 Kondisi saluran air kotor (selokan) dengan skor total 132 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 54,10% termasuk dalam 

kriteria tidak bersih. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.6. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Kebersihan. 

KEBERSIHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 149 244 61,07% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

b 137 244 56,15% Tidak Baik Tidak Nyaman 

c 132 244 54,10% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Total 418 732 57,10% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, 2013. 

Keterangan : 

a. Kondisi kebersihan di area taman. 

b. Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat 

sampah). 

c. Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman. 

4.3.3.3 Keamanan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap keamanan Taman Pejuang Letjen Karjono dikriteriakan aman. 

Dimana skor untuk hasil parameter keamanan menunjukan prosentase sebanyak 

71,31%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub parameter yang 

menunjukan nilai sebagai berikut : 
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 Kondisi keamanan fasilitas bermain di area taman saat digunakan dengan 

skor total 182 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 

74,59% termasuk dalam kriteria aman. 

 Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman dengan skor total 166 

dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 68,03% termasuk dalam 

kriteria aman. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.7. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Keamanan. 

KEAMANAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 182 244 74,59% Aman Nyaman 

b 166 244 68,03% Aman Nyaman 

Total 348 488 71,31% Aman Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi keamanan fasilitas bermain  saat digunakan di area taman. 

b. Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman. 

4.3.3.4 Sirkulasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap sirkulasi Taman Pejuang Letjen Karjono dikriteriakan mudah. 

Sirkulasi yang dimaksud adalah sirkulasi ditinjau dari kemudahan akses menuju 

taman, mengelilingi taman, dan kemudahan untuk memarkir kendaraan. Dimana 

skor untuk hasil parameter sirkulasi menunjukan prosentase sebanyak 74,86%.  
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Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kemudahan akses menuju lokasi taman dengan skor total 213 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 87,30% termasuk dalam 

kriteria sangat mudah. 

 Kemudahan dalam mengelilingi taman dengan skor total 189 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase 77,46% termasuk dalam kriteria 

mudah. 

 Kemudahan dalam memarkir kendaraan dengan skor total 146 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 59,84% termasuk dalam 

kriteria tidak mudah. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.8. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Sirkulasi. 

SIRKULASI 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 213 244 87,30% Sangat Mudah Sangat Nyaman 

b 189 244 77,46% Mudah Nyaman 

c 146 244 59,84% Tidak Mudah Tidak Nyaman 

Total 548 732 74,86% Mudah Nyaman  

Sumber: Data Penelitian, 2013 

Keterangan : 

a. Kemudahan akses menuju lokasi taman. 

b. Kemudahan dalam mengelilingi taman. 
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c. Kemudahan dalam memarkir kendaraan. 

4.3.3.5 Aroma/Bau-bauan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap aroma/bau-bauan yang ada di Taman Pejuang Letjen Karjono 

dikriteriakan tidak bau. Dimana skor untuk hasil parameter Aroma/bau-bauan 

menunjukan prosentase sebanyak 67,42%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada 

dua sub parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan) dengan skor total 166 dari skor maksimal 244 

menghasilkan prosentase sebanyak 68,03% termasuk dalam tidak bau. 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah dengan skor total 163 dari skor maksimal 244 

menghasilkan prosentase 66,80% termasuk dalam kriteria tidak bau. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.9. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Aroma/Bau-Bauan. 

AROMA/BAU-

BAUAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 166 244 68,03% Tidak Bau Nyaman 

b 163 244 66,80% Tidak Bau Nyaman 

Total 329 488 67,42% Tidak Bau Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, 2013 
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Keterangan : 

a. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan). 

b. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah. 

4.3.3.6 Bentuk 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman terhadap bentuk Taman Pejuang Letjen Karjono dikriteriakan baik. Bentuk 

yang dimaksud adalah bentuk maupun kondisi dari sarana dan prasarana yang 

tersedia di taman, keragaman jenis fasilitas bermain, dan kondisi tumbuhan di 

area taman. Dimana skor untuk hasil parameter bentuk menunjukan prosentase 

sebanyak 66,94%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter 

yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman dengan 

skor total 166 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 

68,03% termasuk dalam kriteria baik. 

 Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman dengan skor total 

137 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 56,15% termasuk 

dalam kriteria tidak beragam. 

 Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman 

dengan skor total 187 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 

sebanyak 76,64% termasuk dalam kriteria baik. 



62 
 

 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.10. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Bentuk. 

Sumber: Data Penelitian, 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman. 

b. Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman. 

c. Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman. 

4.3.3.7 Iklim dan Kekuatan Alam 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 61 pengunjung 

taman menanggapi tentang keadaan Taman Pejuang Letjen Karjono dari aspek 

iklim dan kekutan alam dikriteriakan tidak baik. Dimana skor untuk hasil 

parameter iklim dan kekuatan alam menunjukan prosentase sebanyak 61,34%.  

Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

BENTUK 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 166 244 68,03% Baik Nyaman  

b 137 244 56,15% Tidak Beragam Tidak Nyaman 

c 187 244 76,64% Baik Nyaman  

Total 490 732 66,94% Baik Nyaman  
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 Tingkat keteduhan taman di siang hari dengan skor total 145 dari skor 

maksimal 244 menghasilkan prosentase sebanyak 59,43% termasuk dalam 

kriteria tidak baik. 

 Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman dengan skor total 154 

dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 63,11% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman 

dengan skor total 150 dari skor maksimal 244 menghasilkan prosentase 

sebanyak 61,48% termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.11. Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono Di Lihat Dari 

Parameter Iklim Dan Kekuatan Alam. 

IKLIM DAN 

KEKUATAN 

ALAM 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 145 244 59,43% Tidak baik Tidak Nyaman 

b 154 244 63,11% Baik Nyaman 

c 150 244 61,48% Tidak baik Tidak Nyaman 

Total 449 732 61,34% Tidak baik Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, 2013 

Keterangan : 

a. Tingkat keteduhan taman di siang hari. 

b. Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman. 

c. Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman. 
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Berikut penyajian dalam diagram batang tingkat kenyamanan di Taman 

Pejuang Letjen Karjono berdasarkan tiap sub parameter : 

Gambar 4.7 Diagram Batang Sub Parameter Tingkat Kenyamanan di Taman 

Pejuang Letjen Karjono. (Sumber : Data Penelitian, 2013). 
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 Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan dalam diagram batang persentase 

tingkat kenyamanan di Taman Pejuang Letjen Karjono: 

 

Gambar 4.8. Diagram Batang Persentase Tingkat Kenyamanan di Taman 

Pejuang Letjen Karjono(Sumber : Data Penelitian, 2013). 

4.3.4 Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat Kenyamanan Taman 

Kota Pujasera Sebagai Ruang Publik. 

4.3.4.1 Keindahan 

 Taman Kota Pujasera merupakan taman sekaligus foodcourt yang ada di 

Kota Banjarnegara. Dengan fasilitas foodcourt yang disediakan pengunjung dapat 

berekreasi di taman tanpa harus jauh-jauh membeli makanan jika mereka 

membutuhkan „camilan‟ ataupun makanan berat. 
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Gambar 4.9. Gambar Tampak Depan Dan Samping Taman Kota Pujasera. 

(sumber : Data DPU, 2013) 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap keindahan Taman Kota Pujasera adalah Baik. Dimana skor untuk 

hasil parameter keindahan menunjukan prosentase sebanyak 63,03%. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu) dengan skor total 

198 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 63,46% 

termasuk dalam kriteria baik. 

 Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman dengan skor total 

204 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 65,38% termasuk 

dalam kriteria baik. 

 Keindahan tumbuhan di area taman dengan skor total 188 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 60,26% termasuk dalam 

kriteria tidak baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 
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Tabel 4.12. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Keindahan. 

KEINDAHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 198 312 63,46% Baik Nyaman 

b 204 312 65,38% Baik Nyaman 

c 188 312 60,26% Tidak Baik Tidak nyaman 

Total 590 936 63,03% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan lampu taman. 

b. Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman. 

c. Keindahan tumbuhan di area taman. 

4.3.4.2 Kebersihan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap kebersihan Taman Kota Pujasera dikriteriakan Bersih. Dimana 

skor untuk hasil parameter kebersihan menunjukan prosentase sebanyak 65,06%.  

Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kondisi kebersihan di area taman dengan skor total 208 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 66,67% termasuk dalam 

kriteria bersih. 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan dengan skor total 204 dari 

skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 65,38% termasuk dalam 

kriteria baik. 
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 Kondisi saluran air kotor (selokan) dengan skor total 197 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 63,14% termasuk dalam 

kriteria bersih. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.13. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Kebersihan. 

KEBERSIHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 208 312 66,67% Bersih Nyaman 

b 204 312 65,38% Baik Nyaman 

c 197 312 63,14% Bersih Nyaman 

Total 609 936 65,06% Bersih Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi kebersihan di area taman. 

b. Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat 

sampah). 

c. Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman. 

4.3.4.3 Keamanan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap keamanan Taman Kota Pujasera dikriteriakan aman. Dimana skor 

untuk hasil parameter keamanan menunjukan prosentase sebanyak 73,88%.  Hal 

ini ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 
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 Kondisi keamanan fasilitas bermain di area taman saat digunakan dengan 

skor total 299 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 

73,40% termasuk dalam kriteria aman. 

 Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman dengan skor total 232 

dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 74,36% termasuk dalam 

kriteria aman. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.14. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Keamanan. 

KEAMANAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 229 312 73,40% Aman Nyaman 

b 232 312 74,36% Aman Nyaman 

Total 461 624 73,88% Aman Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi keamanan fasilitas bermain  saat digunakan di area taman. 

b. Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman. 

4.3.4.4 Sirkulasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap sirkulasi Taman Kota Pujasera dikriteriakan mudah. Sirkulasi 

yang dimaksud adalah sirkulasi ditinjau dari kemudahan akses menuju taman, 

mengelilingi taman, dan kemudahan untuk memarkir kendaraan. Dimana skor 

untuk hasil parameter sirkulasi menunjukan prosentase sebanyak 77,03%.  Hal ini 
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ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 

 Kemudahan akses menuju lokasi taman dengan skor total 247 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 79,17% termasuk dalam 

kriteria mudah. 

 Kemudahan dalam mengelilingi taman dengan skor total 238 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase 76,28% termasuk dalam kriteria 

mudah. 

 Kemudahan dalam memarkir kendaraan dengan skor total 236 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 75,64% termasuk dalam 

kriteria mudah. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.15. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Sirkulasi. 

SIRKULASI 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 247 312 79,17% Mudah Nyaman 

b 238 312 76,28% Mudah Nyaman 

c 236 312 75,64% Mudah Nyaman 

Total 721 936 77,03% Mudah Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kemudahan akses menuju lokasi taman. 

b. Kemudahan dalam mengelilingi taman. 
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c. Kemudahan dalam memarkir kendaraan. 

4.3.4.5 Aroma/Bau-bauan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap aroma/bau-bauan yang ada di Taman Kota Pujasera dikriteriakan 

tidak bau. Dimana skor untuk hasil parameter aroma/bau-bauan menunjukan 

prosentase sebanyak 72,12%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub 

parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan) dengan skor total 214 dari skor maksimal 312 

menghasilkan prosentase sebanyak 68,59% termasuk dalam tidak bau. 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah dengan skor total 236 dari skor maksimal 312 

menghasilkan prosentase 75,64% termasuk dalam kriteria tidak bau. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.16. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Aroma/Bau-Bauan. 

AROMA/BAU-

BAUAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 214 312 68,59% Tidak Bau Nyaman 

b 236 312 75,64% Tidak Bau Nyaman 

Total 450 624 72,12% Tidak Bau Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
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Keterangan : 

a. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan). 

b. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah. 

4.3.4.6 Bentuk 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman terhadap bentuk Taman Kota Pujasera dikriteriakan baik. Bentuk yang 

dimaksud adalah bentuk maupun kondisi dari sarana dan prasarana yang tersedia 

di taman, keragaman jenis fasilitas bermain, dan kondisi tumbuhan di area taman. 

Dimana skor untuk hasil parameter bentuk menunjukan prosentase sebanyak 

67,09%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang 

menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman dengan 

skor tota 213 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 

68,27% termasuk dalam kriteria baik. 

 Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman dengan skor total 

200 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 64,10% termasuk 

dalam kriteria baik/ beragam. 

 Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman 

dengan skor total 215 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 

sebanyak 68,91% termasuk dalam kriteria baik. 
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 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.17. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Bentuk. 

BENTUK 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 213 312 68,27% Baik Nyaman 

b 200 312 64,10% Beragam Nyaman 

c 215 312 68,91% Baik Nyaman 

Total 628 936 67,09% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman. 

b. Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman. 

c. Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman. 

4.3.4.7 Iklim dan Kekuatan Alam 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 78 pengunjung 

taman menanggapi tentang keadaan Taman Kota Pujasera dari aspek iklim dan 

kekutan alam dikriteriakan baik. Dimana skor untuk hasil parameter iklim dan 

kekuatan alam menunjukan prosentase sebanyak 63,46%.  Hal ini ditunjukan oleh 

hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Tingkat keteduhan taman di siang hari dengan skor total 198 dari skor 

maksimal 312 menghasilkan prosentase sebanyak 63,46% termasuk dalam 

kriteria baik. 
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 Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman dengan skor total 214 

dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 68,59% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman 

dengan skor total 182 dari skor maksimal 312 menghasilkan prosentase 

sebanyak 58,33% termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.18. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera Di Lihat Dari Parameter 

Iklim Dan Kekuatan Alam. 

IKLIM DAN 

KEKUATAN 

ALAM 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 198 312 63,46% Baik Nyaman 

b 214 312 68,59% Baik Nyaman 

c 182 312 58,33% Tidak Baik Tidak Nyaman 

Total 594 936 63,46% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Tingkat keteduhan taman di siang hari. 

b. Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman. 

c. Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman. 

Berikut penyajian dalam diagram batang tingkat kenyamanan di Taman Kota 

Pujasera berdasarkan tiap sub parameter : 
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Gambar 4. 10 diagram batang sub parameter tingkat kenyamanan di Taman Kota 

Pujasera (Sumber : Data Penelitian, 2013) 
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Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan dalam diagram batang persentase 

tingkat kenyamanan di Taman Kota Pujasera: 

Gambar 4.11. Diagram Batang Persentase Tingkat Kenyamanan di Taman Kota 

Pujasera(Sumber : Data Penelitian, 2013). 

4.3.5 Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat Kenyamanan Taman 

Kota Banjarnegara Sebagai Ruang Publik. 

4.3.5.1 Keindahan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap keindahan Taman Kota Banjarnegara adalah Baik. Dimana skor 

untuk hasil parameter keindahan menunjukan prosentase sebanyak 65,83%. Hal 

ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu) dengan skor total 

178 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 55,63% 

termasuk dalam kriteria tidak baik. 
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 Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman dengan skor total 

214 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 66,88% termasuk 

dalam kriteria baik. 

 Keindahan tumbuhan di area taman dengan skor total 240 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 75,00% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.19. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Keindahan. 

KEINDAHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 178 320 55,63% Tidak Baik Tidak Nyaman 

b 214 320 66,88% Baik Nyaman 

c 240 320 75,00% Baik Nyaman 

Total 632 960 65,83% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan lampu taman. 

b. Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman. 

c. Keindahan tumbuhan di area taman. 

4.3.5.2 Kebersihan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap kebersihan Taman Kota Banjarnegara dikriteriakan tidak bersih. 

Dimana skor untuk hasil parameter kebersihan menunjukan prosentase sebanyak 
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62,40%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang 

menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi kebersihan di area taman dengan skor total 228 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 71,25% termasuk dalam 

kriteria bersih. 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan dengan skor total 186 dari 

skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 58,13% termasuk dalam 

kriteria tidak baik. 

 Kondisi saluran air kotor (selokan) dengan skor total 185 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 57,81% termasuk dalam 

kriteria tidak bersih. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.20. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Kebersihan. 

KEBERSIHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 228 320 71,25% Bersih Nyaman 

b 186 320 58,13% Tidak Baik Tidak Nyaman 

c 185 960 57,81% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Total 599 960 62,40% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi kebersihan di area taman. 
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b. Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat 

sampah). 

c. Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman. 

4.3.5.3 Keamanan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap keamanan Taman Kota Banjarnegara dikriteriakan aman. Dimana 

skor untuk hasil parameter keamanan menunjukan prosentase sebanyak 65,00%.  

Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kondisi keamanan fasilitas bermain di area taman saat digunakan dengan 

skor total 198 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 

61,88% termasuk dalam kriteria tidak aman. 

 Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman dengan skor total 218 

dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 68,13% termasuk dalam 

kriteria aman. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.21 Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Keamanan. 

KEAMANAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 198 320 61,88% Tidak Aman Tidak Nyaman 

b 218 320 68,13% Aman Nyaman 

Total 416 640 65,00% Aman Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
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Keterangan : 

a. Kondisi keamanan fasilitas bermain  saat digunakan di area taman. 

b. Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman. 

4.3.5.4 Sirkulasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap sirkulasi Taman Kota Pujasera dikriteriakan mudah. Sirkulasi 

yang dimaksud adalah sirkulasi ditinjau dari kemudahan akses menuju taman, 

mengelilingi taman, dan kemudahan untuk memarkir kendaraan. Dimana skor 

untuk hasil parameter sirkulasi menunjukan prosentase sebanyak 73,65%.  Hal ini 

ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 

 Kemudahan akses menuju lokasi taman dengan skor total 244 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 76,25% termasuk dalam 

kriteria mudah. 

 Kemudahan dalam mengelilingi taman dengan skor total 237 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase 74,06% termasuk dalam kriteria 

mudah. 

 Kemudahan dalam memarkir kendaraan dengan skor total 226 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 70,63% termasuk dalam 

kriteria mudah. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 
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Tabel 4.22. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Sirkulasi. 

SIRKULASI 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 244 320 76,25% Mudah Nyaman 

b 237 320 74,06% Mudah Nyaman 

c 226 320 70,63% Mudah Nyaman 

Total 707 960 73,65% Mudah Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kemudahan akses menuju lokasi taman. 

b. Kemudahan dalam mengelilingi taman. 

c. Kemudahan dalam memarkir kendaraan. 

4.3.5.5 Aroma/Bau-bauan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap aroma/bau-bauan yang ada di Taman Kota Banjarnegara 

dikriteriakan bau. Dimana skor untuk hasil parameter aroma/bau-bauan 

menunjukan prosentase sebanyak 60,00%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada 

dua sub parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan) dengan skor total 188 dari skor maksimal 320 

menghasilkan prosentase sebanyak 58,75% termasuk dalam bau. 
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 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah dengan skor total 196 dari skor maksimal 320 

menghasilkan prosentase 61,25% termasuk dalam kriteria bau. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.23. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Aroma/Bau-Bauan. 

AROMA/BAU-

BAUAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 188 320 58,75% Bau Nyaman 

b 196 320 61,25% Bau Nyaman 

Total 384 640 60,00% Bau Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan). 

b. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah. 

4.3.5.6 Bentuk 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman terhadap bentuk Taman Kota Banjarnegara dikriteriakan baik. Bentuk yang 

dimaksud adalah bentuk maupun kondisi dari sarana dan prasarana yang tersedia 

di taman, keragaman jenis fasilitas bermain, dan kondisi tumbuhan di area taman. 

Dimana skor untuk hasil parameter bentuk menunjukan prosentase sebanyak 
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68,54%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang 

menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman dengan 

skor total 201 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 

62,81% termasuk dalam kriteria baik. 

 Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman dengan skor total 

205 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 64,06% termasuk 

dalam kriteria beragam. 

 Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman 

dengan skor total 252 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 

sebanyak 78,75% termasuk dalam kriteria baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.24. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Bentuk. 

BENTUK 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 201 320 62,81% Baik Nyaman 

b 205 320 64,06% Beragam Nyaman 

c 252 320 78,75% Baik Nyaman 

Total 658 960 68,54% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 
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a. Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman. 

b. Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman. 

c. Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman. 

 4.3.5.7 Iklim dan Kekuatan Alam 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 80 pengunjung 

taman menanggapi tentang keadaan Taman Kota Banjarnegara dari aspek iklim 

dan kekutan alam dikriteriakan baik. Dimana skor untuk hasil parameter iklim dan 

kekuatan alam menunjukan prosentase sebanyak 70,31%.  Hal ini ditunjukan oleh 

hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Tingkat keteduhan taman di siang hari dengan skor total 241 dari skor 

maksimal 320 menghasilkan prosentase sebanyak 75,31% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman dengan skor total 242 

dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 75,63% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman 

dengan skor total 192 dari skor maksimal 320 menghasilkan prosentase 

sebanyak 60,00% termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 
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Tabel 4.25. Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara Di Lihat Dari 

Parameter Iklim Dan Kekuatan Alam. 

IKLIM DAN 

KEKUATAN 

ALAM 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 241 320 75,31% Baik Nyaman 

b 242 320 75,63% Baik Nyaman 

c 192 320 60,00% Tidak Baik Tidak Nyaman 

Total 675 960 70,31% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Tingkat keteduhan taman di siang hari. 

b. Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman. 

c. Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman. 

 Berikut penyajian dalam diagram batang tingkat kenyamanan di Taman 

Kota Banjarnegara berdasarkan tiap sub parameter :  
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Gambar 4.12 diagram batang sub parameter tingkat kenyamanan di Taman Kota 

Banjarnegara. (Sumber: Data Penelitian, 2013) 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang persentase 

tingkat kenyamanan di Taman Kota Banjarnegara :  

Gambar 4.13. Diagram Batang Persentase Tingkat Kenyamanan di Taman Kota 

Banjarnegara (Sumber: Data Penelitian, 2013). 
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4.3.6 Persepsi Pengunjung Terhadap Tingkat Kenyamanan Taman 

Korpri Sebagai Ruang Publik. 

4.3.6.1 Keindahan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap keindahan Taman Korpri adalah tidak baik. Dimana skor untuk 

hasil parameter keindahan menunjukan prosentase sebanyak 56,07%. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu) dengan skor total 

157 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 40,46% 

termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman dengan skor total 

237 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 61,08% termasuk 

dalam kriteria tidak baik. 

 Keindahan tumbuhan di area taman dengan skor total 268 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 69,07% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 
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Tabel 4.26. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter 

Keindahan. 

KEINDAHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 157 388 40,46% Tidak Baik Tidak Nyaman 

b 237 388 61,08% Tidak Baik Tidak Nyaman 

c 268 388 69,07% Baik Nyaman 

Total 662 1164 56,87% Tidak Baik Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan lampu taman. 

b. Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman. 

c. Keindahan tumbuhan di area taman. 

4.3.6.2 Kebersihan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap kebersihan Taman Korpri dikriteriakan tidak bersih. Dimana skor 

untuk hasil parameter kebersihan menunjukan prosentase sebanyak 59,62%.  Hal 

ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai 

sebagai berikut : 

 Kondisi kebersihan di area taman dengan skor total 260 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 67,01% termasuk dalam 

kriteria bersih. 

 Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan dengan skor total 212 dari 

skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 54,64% termasuk dalam 

kriteria tidak baik. 
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 Kondisi saluran air kotor (selokan) dengan skor total 222 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 57,22% termasuk dalam 

kriteria tidak bersih. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.27. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter 

Kebersihan. 

KEBERSIHAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 260 388 67,01% Bersih Nyaman 

b 212 388 54,64% Tidak Baik Tidak Nyaman 

c 222 388 57,22% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Total 694 1164 59,62% Tidak Bersih Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi kebersihan di area taman. 

b. Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat 

sampah). 

c. Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman. 

4.3.6.3 Keamanan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap keamanan Taman Korpri dikriteriakan aman. Dimana skor untuk 

hasil parameter keamanan menunjukan prosentase sebanyak 65,34%.  Hal ini 

ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 
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 Kondisi keamanan fasilitas bermain di area taman saat digunakan dengan 

skor total 233 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 

60,05% termasuk dalam kriteria tidak aman. 

 Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman dengan skor total 274 

dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 70,62% termasuk dalam 

kriteria aman. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.28. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter 

Keamanan. 

KEAMANAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 233 388 60,05% Tidak Aman Tidak Nyaman 

b 274 388 70,62% Aman Nyaman 

Total 507 776 65,34% Aman Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi keamanan fasilitas bermain  saat digunakan di area taman. 

b. Keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman. 

4.3.6.4 Sirkulasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap sirkulasi Taman Korpri dikriteriakan mudah. Sirkulasi yang 

dimaksud adalah sirkulasi ditinjau dari kemudahan akses menuju taman, 

mengelilingi taman, dan kemudahan untuk memarkir kendaraan. Dimana skor 

untuk hasil parameter sirkulasi menunjukan prosentase sebanyak 71,48%.  Hal ini 
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ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai 

berikut : 

 Kemudahan akses menuju lokasi taman dengan skor total 316 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 81,44% termasuk dalam 

kriteria sangat mudah. 

 Kemudahan dalam mengelilingi taman dengan skor total 307 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase 79,12% termasuk dalam kriteria 

mudah. 

 Kemudahan dalam memarkir kendaraan dengan skor total 209 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 53,87% termasuk dalam 

kriteria tidak mudah. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.29. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter 

Sirkulasi. 

SIRKULASI 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 316 388 81,44% Sangat Mudah Sangat Nyaman 

b 307 388 79,12% Mudah Nyaman 

c 209 388 53,87% Tidak Mudah Tidak Nyaman 

Total 832 1164 71,48% Mudah Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kemudahan akses menuju lokasi taman. 

b. Kemudahan dalam mengelilingi taman. 



92 
 

 

c. Kemudahan dalam memarkir kendaraan. 

4.3.6.5 Aroma/Bau-bauan 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap aroma/bau-bauan yang ada di Taman Korpri dikriteriakan tidak 

bau. Dimana skor untuk hasil parameter aroma/bau-bauan menunjukan prosentase 

sebanyak 76,93%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada dua sub parameter 

yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan) dengan skor total 295 dari skor maksimal 388 

menghasilkan prosentase sebanyak 76,03% termasuk dalam tidak bau. 

 Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah dengan skor total 302 dari skor maksimal 388 

menghasilkan prosentase 77,84% termasuk dalam kriteria tidak bau. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.30. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter 

Aroma/Bau-Bauan. 

AROMA/BAU-

BAUAN 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 295 388 76,03% Tidak Bau Nyaman 

b 302 388 77,84% Tidak Bau Nyaman 

Total 597 776 76,93% Tidak Bau Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
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Keterangan : 

a. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan). 

b. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah. 

4.3.6.6 Bentuk 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman terhadap bentuk Taman Korpri dikriteriakan tidak baik. Bentuk yang 

dimaksud adalah bentuk maupun kondisi dari sarana dan prasarana yang tersedia 

di taman, keragaman jenis fasilitas bermain, dan kondisi tumbuhan di area taman. 

Dimana skor untuk hasil parameter bentuk menunjukan prosentase sebanyak 

59,19%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor pada tiga sub parameter yang 

menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman dengan 

skor tota 238 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 

61,34% termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman dengan skor total 

188 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 48,45% termasuk 

dalam kriteria tidak beragam. 

 Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman 

dengan skor total 263 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 

sebanyak 67,78% termasuk dalam kriteria baik. 



94 
 

 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.31. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter Bentuk. 

BENTUK 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase Tingkat Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 238 388 61,34% Tidak Baik Tidak Nyaman 

b 188 388 48,45% Tidak Beragam Tidak Nyaman 

c 263 388 67,78% Baik Nyaman 

Total 689 1164 59,19% Tidak Baik Tidak Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia ditaman. 

b. Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada di taman. 

c. Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, rumput, dll) di area taman. 

4.3.6.7 Iklim dan Kekuatan Alam 

 Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden sebanyak 97 pengunjung 

taman menanggapi tentang keadaan Taman Korpri dari aspek iklim dan kekutan 

alam dikriteriakan baik. Dimana skor untuk hasil parameter iklim dan kekuatan 

alam menunjukan prosentase sebanyak 68,21%.  Hal ini ditunjukan oleh hasil skor 

pada tiga sub parameter yang menunjukan nilai sebagai berikut : 

 Tingkat keteduhan taman di siang hari dengan skor total 299 dari skor 

maksimal 388 menghasilkan prosentase sebanyak 77,06% termasuk dalam 

kriteria baik. 
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 Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman dengan skor total 270 

dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 69,59% termasuk dalam 

kriteria baik. 

 Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman 

dengan skor total 225 dari skor maksimal 388 menghasilkan prosentase 

sebanyak 57,99% termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 Berikut tabel hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk hasil 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Data Hasil Penelitian : 

Tabel 4.32. Tingkat Kenyamanan Taman Korpri Di Lihat Dari Parameter Iklim 

Dan Kekuatan Alam. 

IKLIM DAN 

KEKUATAN 

ALAM 

TINGKAT KENYAMANAN 

Jumlah 

Skor Total 

Skor 

Maksimal 
Persentase 

Tingkat 

Kriteria 

Tingkat 

Kenyamanan 

a 299 388 77,06% Baik Nyaman 

b 270 388 69,59% Baik Nyaman 

c 225 388 57,99% Tidak Baik Tidak Nyaman 

Total 794 1164 68,21% Baik Nyaman 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Keterangan : 

a. Tingkat keteduhan taman di siang hari. 

b. Aliran angin yang dirasakan saat berada di taman. 

c. Sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi hujan saat berada di area taman. 

 Berikut penyajian dalam diagram batang tingkat kenyamanan di Taman 

Korpri berdasarkan tiap sub parameter :  
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Gambar 4.14 diagram batang sub parameter tingkat kenyamanan di Taman 

Korpri (sumber : Data Penelitian,2013). 
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 Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang persentase 

tingkat kenyamanan di Taman Korpri : 

 

Gambar 4.15. Diagram Batang Persentase Tingkat Kenyamanan di Taman Kopri 

(Sumber : Data Penelitian, 2013). 

4.4 Pembahasan 

 Taman tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota saja, tetapi dapat 

berfungsi sebagai ruang publik yang dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang 

berpotensi sebagai sebuah tempat umum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan 

pengunjung dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan 

umum seperti tempat berinteraksi, berjualan, maupun hanya sekedar untuk 

bersantai melepas penat. Ketika melakukan kegiatan umum itulah, pengunjung 

mempertimbangkan tingkat kenyamanan sebuah taman agar dapat merasa nyaman 

saat melakukan aktivitas di area taman. 

 Dalam penelitian ini, cara mengetahui tingkat kenyamanan pengunjung 

terhadap taman yang dikunjungi adalah dengan cara mengetahui bagaimana 

persepsi pengunjung terhadap kenyamanan dilihat dari hasil penelitian yang 

56.87% 59.62% 
65.34% 

71.48% 
76.93% 

59.19% 
68.21% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

Ti
d

ak
 

N
ya

m
an

 

N
ya

m
an

 

N
ya

m
an

 

N
ya

m
an

 

Ti
d

ak
 

N
ya

m
an

 

N
ya

m
an

 

Ti
d

ak
 

N
ya

m
an

 



98 
 

 

ditinjau dari segi faktor-faktor tingkat kenyamanan dengan 7 parameter meliputi 

(1) Keindahan, (2) Kebersihan, (3) Keamanan, (4) Sirkulasi, (5) Aroma/Bau-

Bauan, (6) Bentuk, (7) Iklim dan Kekuatan Alam. 

4.4.1 Keindahan 

  Keindahan merupakan hal yang perlu diperhatikan guna memperoleh 

kenyamanan. Hal tersebut mencangkup kepuasan batin, indra, hingga rasa nyaman 

dapat diperoleh. Sulit untuk menilai suatu keindahan karena setiap orang 

mempunyai persepsi yang berbeda. 

 Setiap taman memiliki nilai keindahannya masing-masing. Dalam penelitian 

ini, keindahan ditinjau dari kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu 

taman), Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman, dan keindahan 

tumbuhan di area taman. 

a. Kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu taman) 

 Lampu pada taman merupakan ornamen yang tak hanya berfungsi sebagai 

penerangan tetapi juga berfungsi sebagai pencahayaan yang bisa menambah nilai 

seni atau keindahan dari suatu taman. Pencahayaan dapat diaplikasikan sebagai 

penerangan cahaya sebagai aksentuasi, pembentuk bayang-bayang, refleksi, 

maupun pengarah sirkulasi. 

 Menurut hasil data penelitian, kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan 

(lampu taman) di Taman Pejuang Letnan Karjono, Taman Kota Banjarnegara, dan 

Taman Korpri termasuk tidak nyaman. Pada Taman Pejuang Letjen Karjono, 

Fasilitas Pencahayaan tidak dirawat dengan baik, dimana fasilitas yang sudah 

rusak dibiarkan saja dan tidak ada lampu hias yang menambah unsur keindahan. 

Begitu juga dengan Taman Kota Banjarnegara dan Taman Korpri. kurang adanya 
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perawatan fasilitas pencahayaan serta fasilitas pencahayaan hanya terdapat di tepi 

jalan raya, menjadikan ketiga taman ini termasuk tidak nyaman menurut 

responden.  

    (a)      (b) 

        (c) 

Gambar 4.16 Fasilitas Pencahayaan Yang Sudah Rusak Dan Tidak Terawat di 

Taman Kota Banjarnegara (a), Fasilitas Pencahayaan Taman Korpri Yang Hanya 

Terdapat di Jalan Raya (b), Serta Fasilitas lampu yang tidak digunakan karena 

sudah rusak di Taman Pejuang Letjen Karjono (c) (sumber: Data Penelitian, 

2013). 
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Berbeda dengan Taman Kota Pujasera yang dilengkapi beberapa lampu taman 

hias dan lampu taman yang digunakan untuk pencahayaan. Dalam hal ini, Taman 

Kota Pujasera termasuk dalam kategori nyaman. 

Gambar 4.17 Fasilitas Pencahayaan Yang Terdapat di Taman Kota Pujasera. 

(Sumber : Data Penelitian, 2013). 

b. Keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area taman 

 Keindahan desain dapat dilihat dari sudut keindahan bentuk dan keindahan 

ekspresinya.  Keindahan suatu bentuk menyangkut pertimbangan terhadap 

prinsip-prinsip yang terkait aspek keindahan yaitu adanya keteraturan, 

keterpaduan, keseimbangan, irama, proporsi, aksentuasi, ritme dan skala. 

 Menurut data penelitian, keindahan bentuk fasilitas yang tersedia di area 

Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, dan Taman Kota 

Banjarnegara termasuk dalam kategori nyaman. Keindahan bentuk fasilitas yang 

tersedia tergolong baik dengan bentuk yang  tidak mengurangi rasa nyaman ketika 

pengunjung menggunakan fasilitas tersebut. Seperti contoh untuk bentuk tempat 

duduk yang terdapat di Taman Kota Pujasera. 
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Gambar 4.18 Bentuk Fasilitas Yang Tersedia Di Taman Kota Pujasera (Sumber: 

Data Penelitian,2013). 

 Berbeda dengan Taman Korpri yang tergolong tidak baik dalam keindahan 

bentuk fasilitas yang tersedia. kurang bervariatifnya dan kurangnya jumlah 

fasilitas memberikan kesan tidak indah sehingga Taman Korpri termasuk dalam 

kategori tidak nyaman. 

Gambar 4. 19 Bentuk Fasilitas Yang Kurang Variatif di Taman Korpri (Sumber: 

Data Penelitian, 2013). 

c. Keindahan tumbuhan di area taman 

 Beragam jenis tumbuhan sering menampilkan keindahan yang menakjubkan 

dengan cara mengkombinasi beragam karakter agar setiap tumbuhan tampil 

menonjol dan saling melengkapi. Menurut data penelitian, keindahan bentuk 

fasilitas yang tersedia di area Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Korpri, dan 

Taman Kota Banjarnegara termasuk dalam kategori nyaman. Banyaknya 
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tumbuhan yang bervariatif dan perletakan yang sesuai membuat pengunjung 

merasa nyaman.  

Gambar 4.20 Salah Satu Keindahan Tumbuhan Dan Penataan Tumbuhan Di 

Taman Pejuang Letjen Kerjono (Sumber: Data Penelitian, 2013). 

 Namun, untuk Taman Kota Pujasera tergolong tidak nyaman. Karena 

kurangnya tumbuhan dan kurang bervariasinya tumbuhan yang tumbuhan di area 

taman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Kondisi Tumbuhan Di Area Taman Kota Pujasera (Sumber: Data 

Penelitian, 2013). 

4.4.2 Kebersihan 

  Kebersihan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga menambah rasa 

nyaman karena bebas dari kotoran dan bau-bauan yang tidak menyenangkan.  
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Dalam penelitian ini, kebersihan meliputi kondisi kebersihan di area taman, 

kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat sampah), serta 

kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman. 

a. Kondisi kebersihan di area taman 

Menurut data penelitian, kebersihan area Taman Kota Pujasera, Taman Kota  

Banjarnegara, dan Taman korpri termasuk bersih. Tidak adanya sampah dedauan 

maupun sampah makanan yang ada di sekitar taman dan perawatan kebersihan 

yang optimal memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang berada di area 

taman (gambar dapat dilihat pada lampiran VI). 

Namun, tidak dengan Taman Pejuang Letjen Karjono. Dapat dilihat dari  

keadaan banyaknya sampah yang berserakan di sekitar taman dan kurang 

dimanfaatkannya tempat sampah yang telah disediakan di area taman oleh 

pengunjung taman menjadikan taman tersebut termasuk dalam kategori tidak 

nyaman. 

 

Gambar 4.22 Kondisi Kebersihan di Sekitar Area Taman Pejuang Letjen Karjono 

(Sumber: Data Penelitian, 2013). 
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b. Kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat sampah) 

 Menurut data penelitian, kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan di area 

Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, dan Taman Korpri 

temasuk tidak baik. Walaupun tersedia tempat sampah di area taman tersebut, 

tetapi kurangnya jumlah fasilitas tempat sampah dan kondisi tempat sampahnya 

tidak terlalu baik. Begitu juga dengan air bersih yang terdapat di area taman. Air 

bersih yang dimaksud disini adalah air bersih yang tersedia di toilet kecil yang di 

sediakan. Selain keadaan toilet yang kurang dijaga kebersihannya, ketersediaan air 

bersih yang ada di toilet tersebut tidak selalu tersedia. Maka kondisi dan 

ketersediaan  fasilitas di tiga taman tersebut termasuk kategori tidak nyaman. 

Gambar 4.23 Kondisi dan Ketersediaan Air bersih Serta Tempat Sampah di 

Taman Pejuang Letjen Karjono (Sumber : Data Penelitian, 2013). 

 Berbeda dengan kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan (air besih dan 

tempat sampah) yang ada di Taman Kota Pujasera. Perawatan yang optimal pada 

fasilitas kebersihan menambah daya tarik lokasi karena bebas dari kotoran sampah 

dan bau yang tidak menyenangkan sehingga taman ini termasuk dalam kategori 

nyaman (gambar dapat dilihat pada lampiran VI). 
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c. Kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di taman 

 Menurut data penelitian, kondisi saluran air kotor (selokan) yang ada di 

Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Banjarnegara, dan Taman Korpri 

termasuk tidak bersih. Saluran air kotor di tiga taman tersebut termasuk saluran di 

atas tanah dan terbuka yang mudah dibersihkan, namun saluran air ini tidak 

terawat dengan baik sehingga memberi kesan visual yang kurang baik, 

menjadikan ketiga taman tersebut tergolong dalam kategori tidak nyaman. 

Gambar 4.24 Kondisi Saluran Air Kotor Terbuka yang Kurang Terawat Baik 

(Sumber: Data Penelitian, 2013). 

Taman Kota Pujasera memiliki Saluran air kotor di atas tanah dan tertutup. 

Kondisi saluran yang bersih dan berpenutup membuat pengunjung merasa 

nyaman. Penutup saluran menggunakan grill besi sehingga memberikan kesan 

visual yang baik karena saluran air kotor tidak terlihat oleh pengunjung.  
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Gambar 4.25 Kondisi Saluran Air Kotor di Taman Kota Pujasera (Sumber: Data 

Penelitian, 2013) 

4.4.3 Keamanan 

  Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan 

dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, keamanan meliputi kondisi keamanan fasilitas bermain saat 

digunakan dan keamanan dalam beraktivitas di sekitar area taman. 

a. Kondisi keamanan fasilitas bermain saat digunakan di area taman 

  Keamanan fasilitas bermain saat digunakan sangatlah penting untuk 

menghindari adanya kecelakaan saat digunakan, khususnya oleh anak-anak.  

  Kondisi keamanan fasilitas bermain di Taman Pejuang Letjen Karjono dan 

Taman Kota Pujasera termasuk aman. Dilihat dari konstruksi fasilitas yang baik 

dengan material yang baik pula, penempatan fasilitas bermain antara satu fasilitas 

dengan fasilitas yang lainnya tidak mengganggu aktivitas bermain saat digunakan, 

serta perawatan yang baik, menjadikan dua taman ini tergolong nyaman. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan
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  Kondisi keamanan fasilitas bermain saat digunakan di area Taman Kota 

Banjarnegara dan Taman Korpri termasuk tidak aman. Kondisi fasilitas bermain 

yang rusak karena kurangnya perawatan membuat pengunjung merasa tidak 

nyaman ketika menggunakan fasilitas bermain yang disediakan, sehingga Taman 

Kota Banjarnegara dan Taman Korpri termasuk dalam kategori tidak nyaman. 

b. Keamanan dalam beraktivitas di sekitar taman 

  Menurut data penelitian, keamanan dalam berkatifitas di sekitar area 

Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota Banjarnegara, 

dan Taman Korpri termasuk aman. Aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung 

tidak mengalami gangguan atau hambatan, sehingga ke empat taman tersebut 

termasuk dalam kategori nyaman. 

4.4.4 Sirkulasi 

  Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan 

aktivitas dan pengunjungan tapak sehingga merupakan pergerakan dari ruang satu 

ke ruang yang lain. Kenyamanan dapat berkurang akibat dari sirkulasi yang baik. 

siste sirkulasi dalam penelitian ini meliputi kemudahan akses menuju lokasi 

taman, kemudahan dalam mengelilingi taman, dan kemudahan dalam memarkir 

kendaraan. 

a. Kemudahan akses menuju lokasi taman 

 Kemudahan akses menuju lokasi Taman Pejuang Letjen Karjono dan 

Taman Korpri terbilang sangat mudah. Pengunjung merasa sangat nyaman jika 

akan berkunjung ke dua taman ini karena lokasinya yang berada di tepi jalan raya 

dan dapat dijangkau oleh pengunjung yang menggunakan kendaraan roda dua, 

roda empat, maupun kendaraan umum. 
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 Begitu pula dengan Taman Kota Pujasera dan Taman Kota Banjarnegara. 

Kedua taman ini tergolong mudah untuk di kunjungi karena letaknya yang berada 

di tepi jalan raya. Sehingga dapat disimpulkan ke empat taman ini termasuk 

nyaman untuk pencapaian menuju lokasi taman. 

b. Kemudahan dalam mengelilingi taman 

 Menurut data penelitian, kemudahan dalam mengelilingi Taman Pejuang 

Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota Banjarnegara, dan Taman 

Korpri termasuk mudah. Kondisi perkerasan jalan setapak yang baik, jarak dari 

satu tempat ke tempat lain yang tidak terlalu jauh serta pola sirkulasi yang tidak 

begitu rumit membuat pengunjung merasa nyaman. Sehingga ke empat taman ini 

termasuk dalam kategori nyaman. 

Gambar 4.26 Pola Sirkulasi Yang Tidak Rumit Dengan Perkerasan Yang Baik 

Merupakan Salah Satu Unsur Kemudahan Dalam Mengelilingi Taman (Sumber: 

Data Penelitian, 2013). 

c. Kemudahan dalam memarkir kendaraan 

 Menurut data penelitian, kemudahan dalam memarkir kendaraan di Taman 

Pejuang Letjen Karjono dan Taman Korpri termasuk tidak mudah. Pengunjung 

taman harus lebih berhati hati karena tidak adanya tempat parkir yang tepat. 

Pengunjung di Taman Pejuang Letjen Karjono dan Taman Korpri harus memarkir 

kendaraannya ditepi jalan raya yang ramai. Selain itu, dilihat dari kondisinya 



109 
 

 

tempat untuk memarkir kendaraan pengunjung terlihat kurang aman dan kurang 

terlindung dari panas pancaran sinar matahari karena tidak adanya tanaman 

peneduh yang berfungsi untuk mengurangi panas matahari, membuat kondisi 

tempat parkir terasa panas di siang hari. 

Gambar 4.27 Tidak Tersedianya Tempat Parkir Yang Memadai, Mengharuskan 

Pengunjung Memarkir Kendaraan di Tepi Jalan Raya (Sumber:Data Penelitian, 

2013). 

Untuk Taman Kota Banjarnegara, kemudahan memarkir kendaraan sama 

mudahnya dengan Taman Kota Pujasera.  Kemudahan dalam memarkir kendaraan 

di taman Kota Pujasera termasuk mudah, karena di taman ini tersedia tempat 

parkir yang dibagi menjadi 2 yaitu tempat yaitu tempat parkir untuk kendaraan 

roda dua dan untuk kendaraan roda empat. Kedua taman ini termasuk dalam 

kategori nyaman. 
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Gambar 4.28 Tempat Parkir Yang Disediakan Bagi Pengunjung Taman Kota 

Pujasera (Sumber: Data Penelitian, 2013). 

4.4.5 Aroma/ Bau-Bauan 

 Terutama pada daerah pembuangan sampah maka bau yang tidak enak 

akan tercium oleh orang yang melaluinya. Hal ini akan mengurangi kenyamanan 

jika sumber bau tidak dilokasikan dan ditempatkan pada area yang tertutup dari 

pandangan visual serta dihalangi oleh tanaman ataupun peninggi muka. 

 Parameter aroma/bau-bauan dalam penelitian ini meliputi kondisi taman 

terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air kotor (selokan) dan 

kondisi taman terhadap aroma/bau-bauanyang berasal dari tempat pembuangan 

sampah. 

a. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran air 

kotor (selokan) 

 Menurut data penelitian, kondisi Taman Kota Banjarnegara termasuk bau. 

Hal ini tentunya memberikan penilaian tidak nyaman bagi para pengunjung. Lain 

halnya dengan Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, dan Taman 

Korpri. Walaupun memiliki saluran air kotor (selokan) yang sama dengan Taman 
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Kota Banjarnegara, arom/bau-bauan yang tercium tidak terlalu bau, sehingga 

ketiga taman ini termasuk kategori nyaman. 

b. Kondisi taman terhadap aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah 

 Menurut data penelitian, Taman Kota Banjarnegara termauk dalam 

kategori tidak nyaman. Adanya tempat pembuangan sampah umumnyang terletak 

tidak jauh dari lokasi taman dan tidak tertutup dari pandangan visual membuat 

rasa tidak nyaman bagi para pengunjung. Lain halnya dengan Taman Pejuang 

Karjono, Taman Kota Pujasera, dan Taman Korpri. Bau tidak menyenangkan 

tidak terlalu tercium dari tempat pembuangan sampah yang terletak disekitar 

lokasi taman sehingga taman-taman ini termasuk nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Tempat Pembuangan Sampah Yang Terletak Tidak Jauh Dari 

Lokasi Taman Kota Banjarnegara (Sumber: Data Penelitian, 2013). 

4.4.6 Bentuk 

 Bentuk elemen furniture harus disesuaikan dengan ukuran standar manusia 

agar skala yang dibentuk mempunyai rasa nyaman. Dalam penelitian ini 

parameter bentuk meliputi kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, gazebo, 

Shelter, Fasilitas bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan), keragaman jenis 
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fasilitas bermain yang ada ditaman, dan kondisi tumbuhan(pohon, perdu, semak, 

rumput,dll) di area taman. 

a. Kondisi sarana dan prasarana (tempat duduk, gazebo, Shelter, Fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) yang tersedia di taman 

 Menurut data penelitian, kondisi sarana dan prasarana di Taman Pejuang 

Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, Taman Kota Banjarnegara termasuk 

nyaman. Dengan bentuk yang bervariatif dan unik, sarana dan prasarana yang ada 

di taman-taman tersebut tidak mengurangi rasa nyaman pengunjung. Tidak 

dengan Taman Korpri yang termasuk kategori tidak nyaman. Selain karena 

kurangnya jumlah dan pengoptimalan sarana dan prasarana di taman tersebut, 

kurang bervariatifnya sarana yang sudah ada membuat pengunjung merasa tidak 

nyaman (gambar dapat dilihat pada Lampiran VI). 

b. Keragaman jenis fasilitas bermain yang ada ditaman 

 Menurut data penelitian, keragaman jenis fasilitas bermain di Taman 

Pejuang Letjen Karjono dan Taman Korpri termasuk kategori tidak beragam. 

Kondisi inilah yang membuat rasa tidak nyaman bagi para pengunjung. 

 Lain halnya dengan Taman Kota Banjarnegara dan Taman Kota Pujasera. 

Dengan keragaman bentuk fasilitas yang tersedia membuat rasa nyaman 

pengunjung berkurang ketika menggunakan fasilitas bermain yang telah 

disediakan. (gambar dapat dilihat pada Lampiran VI) 

c. Kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak,rumput, dll) di area taman 

 Menurut data penelitian, Taman Pejuang Karjono, Taman Kota Pujasera, 

Taman Kota Banjarnegara dan Taman Korpri termasuk kategori nyaman. Dengan 
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bentuk yang bervariasi, membuat kesan kenyamanan tersendiri bagi para 

pengunjung.  

Gambar 4.30 Kondisi Bentuk Tumbuhan di Area Taman (Sumber: Data 

Penelitian, 2013). 

4.4.7 Iklim dan kekuatan alam 

 Dalam penelitian ini, parameter iklim dan kekuatan alam meliputi tingkat 

keteduhan taman di siang hari, aliran angin yang dirasakan di taman, dan sarana 

berteduh (gazebo) bila terjadi hujan. 

a. Tingkat keteduhan taman di siang hari 

 Menurut data penelitian, Tingkat keteduhan di Taman Kota Banjarnegara, 

dan Taman Korpri terbilang nyaman. Dengan banyaknya tumbuhan yang tumbuh 

sebagai tumbuhan peneduh di area taman yang berfungsi untuk mengurangi panas 

dari sinar matahari membuat rasa nyaman bagi para pengunjung. Untuk Taman 

Kota Pujasera, walaupun kurang memiliki tumbuhan yang bersifat sebagai 

tumbuhan peneduh, tetapi memiliki beberapa pohon peneduh dan gazebo yang 

berfungsi sebagai peneduh saat siang hari. 

 Lain halnya dengan Taman Pejuang Letjen Karjono. Kurangnya 

tumbuhan peneduh yang tumbuh di sekitar taman memberi rasa tidak nyaman 

karena saat siang hari terasa panas. 
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Gambar 4.31 Siang Hari Terasa Panas Karena Kurangnya Tumbuhan Peneduh di 

Sekitar Area Taman Pejuang Letjen Karjono (Sumber: Data Penelitian, 2013). 

b. Aliran angin yang dirasakan di area taman 

 Menurut data penelitian, aliran angin yang di rasakan di Taman Pejuang 

Letjen Karjono, Taman Kota Banjarnegara dan Taman Korpri termasuk nyaman. 

Dengan adanya tanaman yang berfungsi sebagai p enahan, penyerap dan 

mengalirkan tiupan angin sehingga menciptakan iklim mikro yang memberikan 

rasa semilir dan nyaman bagi para pengunjung. 

 Berbeda dengan Taman Kota Pujasera yang termasuk dalam kategori 

tidak nyaman. Kurangnya tanaman yang berfungsi sebagai pengontrol/ pengendali 

angin membuat aliran angin yang dirasakan pengunjung kurang, sehingga 

pengunjung merasa tidak nyaman.  

c. Sarana berteduh (gazebo) bila terjadi hujan 

 Sarana berteduh di Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Pujasera, 

Taman Kota Banjarnegara, dan Taman Korpri termasuk tidak nyaman. Ketika 

terjadi hujan, bagian dalam gazebo basah sehingga mengurangi rasa nyaman bagi 

para pengunjung. 
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Gambar 4.32 Adanya Genangan Air Saat Terjadi Hujan (Sumber : Data 

Penelitian, 2013). 

 Dari 7 parameter diatas, setiap taman memiliki kenyamanan tersendiri. 

Tidak semua parameter kenyamanan sama antara satu taman dengan taman yang 

lain. Seperti contoh parameter keindahan. Tidak semua taman yang diteliti 

memiliki kenyamanan yang sama dalam hal kondisi dan ketersediaan fasilitas 

pencahayaan, keindahan bentuk fasilitas, maupun keindahan tumbuhan. Begitu 

pula dengan parameter-parameter yang lain. Maka dari pembahasan tersebut dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Taman Pejuang Letjen Karjono termasuk taman yang dikategorikan nyaman 

dilihat dari hasil persentase eksploratif rata-rata seluruh parameter sebesar 

66,33%, walaupun parameter Kebersihan serta Iklim dan Kekuatan Alam  

dikategorikan tidak nyaman.(penyamaan istilah dapat dilihat pada lampiran 

IV). 
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Tabel 4.33 Persentase Tingkat Kenyamanan Taman Pejuang Letjen Karjono. 

No

. 
Parameter 

Persentase 

Parameter 

Persentase Tingkat 

Kenyamanan Taman 

1. Keindahan 65,30% 

66,33% 

(Nyaman) 

2. Kebersihan 57,10% 

3. Keamanan 71,31% 

4. Sirkulasi 74,86% 

5. Aroma/ bau-bauan 67,42% 

6. Bentuk 66,94% 

7. Iklim dan Kekuatan Alam 61,34% 

Sumber: Data Penelitian, 2013. 

2. Taman Kota Pujasera termasuk taman yang dikategorikan nyaman dilihat dari 

hasil persentase eksploratif rata-rata seluruh parameter sebesar 68,81% karena 

seluruh parameter menunjukan kategori nyaman.(penyamaan istilah dapat 

dilihat pada lampiran IV). 

Tabel 4.34 Persentase Tingkat Kenyamanan Taman Kota Pujasera. 

No

. 
Parameter 

Persentase 

Parameter 

Persentase Tingkat 

Kenyamanan Taman 

1. Keindahan 63,03% 

68,81% 

(Nyaman) 

2. Kebersihan 65,06% 

3. Keamanan 73,88% 

4. Sirkulasi 77,03% 

5. Aroma/ bau-bauan 72,12% 

6. Bentuk 67,09% 

7. Iklim dan Kekuatan Alam 63,46% 

 Sumber : Data Penelitian, 2013. 



117 
 

 

 

3. Taman Kota Banjarnegara termasuk taman yang dikategorikan nyaman dilihat 

dari hasil persentase eksploratif rata-rata seluruh parameter sebesar 66,53%, 

walaupun kondisi dan ketersediaan fasilitas pencahayaan, kondisi fasilitas 

kebersihan dan saluran air kotor, keamanan fasilitas bermain, dan sarana 

berteduh saat hujan tergolong tidak nyaman. (penyamaan istilah dapat dilihat 

pada lampiran IV). 

Tabel 4.35 Persentase Tingkat Kenyamanan Taman Kota Banjarnegara. 

No

. 
Parameter 

Persentase 

Parameter 

Persentase Tingkat 

Kenyamanan Taman 

1. Keindahan 65,83% 

66,53% 

(Nyaman) 

2. Kebersihan 62,40% 

3. Keamanan 65,00% 

4. Sirkulasi 73,65% 

5. Aroma/ bau-bauan 60,00% 

6. Bentuk 68,54% 

7. Iklim dan Kekuatan Alam 70,31% 

Sumber : Data Penelitian, 2013. 

4. Taman Korpri termasuk taman yang dikategorikan nyaman dilihat dari hasil 

persentase eksploratif rata-rata seluruh parameter sebesar 65,38%, walaupun 

kondisi fasilitas pencahayaan, keindahan bentuk, kondisi dan ketersediaan 

sarana kebersihan serta saluran air kotor, keamanan fasilitas bermain, 

kemudahan memarkir kendaraan,kondisi sarana dan prasarana serta 

keragaman fasilitas bermain, dan sarana berteduh saat hujan termasuk kategori 

tidak nyaman. (penyamaan istilah dapat dilihat pada lampiran IV). 
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Tabel 4.36 Persentase Tingkat Kenyamanan Taman Kota Korpri. 

No

. 
Parameter 

Persentase 

Parameter 

Persentase Tingkat 

Kenyamanan Taman 

1. Keindahan 56,87% 

65,38% 

(Nyaman) 

2. Kebersihan 59,62% 

3. Keamanan 65,34% 

4. Sirkulasi 71,48% 

5. Aroma/ bau-bauan 76,93% 

6. Bentuk 59,19% 

7. Iklim dan Kekuatan Alam 68,21% 

Sumber: Data Penelitian, 2013. 

 Dari hasil penelitian ke empat taman ini termasuk kedalam kategori nyaman, 

namun Taman Korpri merupakan taman yang memiliki persentase eksploratif 

tingkat kenyamanan lebih sedikit dibandingkan dengan taman –taman yang 

lainnya. Walaupun persentase lebih sedikit (65,38%), Taman Korpri termasuk 

dalam kategori nyaman menurut responden. Persentase tingkat kenyamanan 

Taman Korpri yang lebih sedikit (65,38%) ini, disebabkan karena tiga faktor dari 

tingkat kenyamanan, yaitu keindahan, kebersihan, dan bentuk yang tergolong 

dalam kategori tidak nyaman. Berbanding terbalik dengan Taman Kota Pujasera 

yang memiliki persentase eksploratif tingkat kenyamanan lebih banyak (68,81%) 

daripada taman-taman yang lainnya. Persentase eksploratif tingkat kenyamanan 

Taman Kota Pujasera dikatakan banyak (68,81%) karena seluruh faktor dari 

tingkat kenyamanan tergolong dalam kategori nyaman 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa setiap taman 

memiliki persentase tingkat kenyamanan yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Adapun simpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan persepsi pengunjung terhadap tingkat kenyamanan taman-

taman di Kota Banjarnegara sebagai ruang publik menunjukan kriteria 

nyaman. Dari hasil perhitungan persentase eksploratif, menyatakan bahwa 

persentase Taman Pejuang Letjen Karjono (66,33%), Taman Kota Pujasera 

(68,81%), Taman Kota Banjarnegara(66,53%), dan Taman Korpri (65,38%) 

berada pada interval kelas tingkat kenyamanan ≥62,50% - <81,25% yang 

termasuk dalam kriteria nyaman. 

2. Taman Korpri merupakan taman yang memiliki persentase eksploratif tingkat 

kenyamanan lebih sedikit dibandingkan dengan taman –taman yang lainnya 

(65,38%). Hal ini disebabkan karena tiga faktor dari tingkat kenyamanan, 

yaitu keindahan, kebersihan, dan bentuk yang tergolong dalam kategori tidak 

nyaman. 

3.  Taman Kota Pujasera yang memiliki persentase eksploratif tingkat 

kenyamanan lebih banyak (68,81%) daripada taman-taman yang lainnya. 

Persentase eksploratif tingkat kenyamanan Taman Kota Pujasera dikatakan 

banyak (68,81%) karena seluruh faktor dari tingkat kenyamanan tergolong 

dalam kategori nyaman. 
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4. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter keindahan  pada Taman Pejuang Letjen 

Karjono (65,30%), Taman Kota Pujasera (63,03%), Taman Kota 

Banjarnegara (65,83%), dan Taman Korpri (55,38%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang nyaman khususnya terhadap keindahan bentuk 

fasilitas dan keindahan tumbuhan yang terdapat di area taman. Hal ini dapat 

disesuaikan dengan teori menurut Rustam Hakim bahwa dilihat dari 

keindahan bentuk fasilitas yang tergolong baik dengan bentuk yang tidak 

mengurangi rasa nyaman serta adanya tumbuhan yang bervariatif dengan 

perletakan yang sesuai sehingga pengunjung merasa nyaman. Tetapi, kondisi 

dan ketersediaan fasilitas pencahayaan (lampu taman) termasuk kriteria tidak 

nyaman karena kurangnya fasilitas pencahayaan dan tidak adanya perawatan 

untuk fasilitas pencahayaan tersebut. 

5. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter kebersihan  pada Taman Pejuang Letjen 

Karjono (57,10%), Taman Kota Pujasera (65,06%), Taman Kota 

Banjarnegara (62,40%), dan Taman Korpri (59,62%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang nyaman khususnya terhadap kondisi 

kebersihan di area taman. Hal ini dapat disesuaikan dengan teori menurut 

Rustam Hakim bahwa sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik juga 

menambah rasa nyaman karena bebas dari kotoran sampah dan bau yang 

tidak menyenangkan. Faktanya, tidak adanya sampah yang berserakan di 

sekitar area taman dan perawatan kebersihan yang optimal memberikan rasa 

nyaman bagi pengunjung yang berada di area taman. Tetapi, kondisi dan 
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ketersediaan fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat sampah) serta kondisi 

saluran air kotor (selokan) di area taman termasuk kriteria tidak nyaman 

karena kurangnya jumlah fasilitas tempat sampah dan kondisinya tidak terlalu 

baik serta ketersediaan air bersih yang tidak selalu ada. 

6. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter keamanan  pada Taman Pejuang Letjen 

Karjono (71,31%), Taman Kota Pujasera (73,88%), Taman Kota 

Banjarnegara (65,00%), dan Taman Korpri (65,34%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang nyaman khususnya keamanan dalam 

beraktivitas disekitar area taman. keamanan merupakan masalah yang penting 

karena menghambat aktivitas yang dilakukan. Kondisi keamanan fasilitas 

bermain Taman Pejuang Letjen Karjono dan Taman Kota Pujasera tergolong 

nyaman. Hal ini dapat disesuaikan dengan teori menurut Rustam Hakim 

bahwa keamanan yang dimaksud meliputi kekuatan konstruksi dari elemen 

taman, tata letak elemen, bentuk dan kejelasan fungsi. Namun pada Taman 

Korpri dan Taman Kota Banjarnegara masih ada fasilitas yang rusak karena 

kurang perawatan sehingga pengunjung merasa tidak nyaman. 

7. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter sirkulasi  pada Taman Pejuang Letjen 

Karjono (74,86%), Taman Kota Pujasera (77,03%), Taman Kota 

Banjarnegara (73,65%), dan Taman Korpri (71,48%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang sangat nyaman khususnya terhadap 

kemudahan akses menuju lokasi taman yang berada di tepi jalan raya serta 

dapat dijangkau pengunjung dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda 
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empat, maupun kendaraan umum. Kemudahan dalam mengelilingi taman 

tergolong nyaman karena kondisi perkerasan jalan setapak yang baik dan pola 

sirkulasi yang tidak rumit membuat pengunjung merasa nyaman. Hal ini 

dapat disesuaikan dengan teori menurut Rustam Hakim tentang pola 

penempatan pola dan penggunaan tapak yang merupakan pergerakan dari 

ruang satu ke ruang lain. Tetapi, untuk kemudahan memarkir kendaraan, 

Taman Pejuang Letjen Karjono dan Taman Korpri termasuk tidak nyaman 

karena pengunjung harus memarkir kendaraan dibahu jalan raya yang ramai. 

8. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter aroma/bau-bauan  pada Taman Pejuang 

Letjen Karjono (67,42%), Taman Kota Pujasera (72,12%), dan Taman Korpri 

(76,93%) secara umum menggambarkan kondisi yang nyaman. Kondisi 

taman terhadap aroma/bau dari saluran air kotor di Taman Pejuang Letjen 

Karjono, Taman Kota Pujasera dan Taman Korpri tercium tidak terlalu bau. 

Berdasarkan fakta dilapangan disesuaikan dengan teori Rustam Hakim, 

kondisi Taman Kota Banjarnegara (60,00%) belum sesuai karena masih 

termasuk bau dengan adanya tempat pembuangan sampah yang terletak tidak 

jauh dari Taman Kota Banjarnegara yang membuat pengunjung merasa tidak 

nyaman. 

9. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter bentuk  pada Taman Pejuang Letjen 

Karjono (66,94%), Taman Kota Pujasera (67,09%), Taman Kota 

Banjarnegara (68,54%), dan Taman Korpri (59,19%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang nyaman khususnya terhadap kondisi sarana-
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prasarana dan kondisi tumbuhan di area taman. Dilihat dari bentuk yang 

bervariasi serta tidak mengurangi rasa nyaman pengunjung. Tetapi, dapat 

berdasarkan keadaan dilapangan yang disesuaikan dengan teori menurut 

Rustam Hakim keragaman jenis fasilitas bermain di area taman termasuk 

tidak nyaman karena kurang beragamnya jenis fasilitas yang ada di area 

taman.  

10. Berdasarkan persepsi pengunjung yang diperoleh dari hasil kuisioner, faktor 

tingkat kenyamanan  dari parameter iklim dan kekuatan alam  pada Taman 

Pejuang Letjen Karjono (61,34%), Taman Kota Pujasera (63,46%), Taman 

Kota Banjarnegara (70,31%), dan Taman Korpri (68,21%) secara umum 

menggambarkan kondisi yang nyaman khususnya terhadap tingkat keteduhan 

taman di siang hari dan aliran angin yang dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya tumbuhan peneduh yang berfungsi untuk mengurangi rasa panas serta 

mengalirkan tiupan angin sehingga menciptakan iklim mikro yang 

memberikan rasa semilir sehingga pengunjung merasa nyaman. Tetapi sarana 

berteduh (gazebo) saat terjadi hujan termasuk tidak nyaman karena ketika 

terjadi hujan, bagian dalam gazebo basah.  

5.2 Saran 

  Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk lebih memperhatikan kondisi 

keindahan taman, terutama untuk melengkapi fasilitas pencahayaan (lampu 

taman) sebagai fungsi pencahayaan maupun sebagai lampu hias, dan 

melakukan perawatan optimal dengan memperbaiki fasilitas yang rusak. 
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2. Kebersihan taman harus selalu dijaga agar rasa nyaman saat beraktivitas tidak 

terganggu. Hal ini berlaku untuk seluruh pengunjung, maupun pedagang yang 

berjualan di area taman. Misalnya dengan menjaga fasilitas taman dengan 

tidak merusaknya atau mencoret-coreti dan tidak membuang sampah di 

sembarang tempat sehingga taman terlihat bersih dan tidak ada aroma/bau-

bauan yang tidak mengenakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

sebaiknya mengganti tempat sampah yang sudah rusak agar tempat sampah 

dapat berfungsi dengan baik. 

3. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebaiknya lebih mengoptimalkan kembali 

fungsi sarana dan prasarana yang ada di area taman khususnya memperbaiki 

sarana fasilitas bermain agar pengunjung  khususnya anak - anak bisa bermain 

dengan aman dan nyaman. Begitu juga dengan pengunjung untuk menjaga 

fasilitas taman dengan tidak merusak fasilitas yang ada di area taman. 

4. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebaiknya menyediakan fasilitas parkir 

di Taman Pejuang Letjen Karjono, Taman Kota Banjarnegara, dan Taman 

Korpri agar pengunjung tidak memarkir kendaraan di bahu jalan raya yang 

ramai. Selain itu, juga pemerintah harus memperhatikan fasilitas taman 

dengan menambah variasi ornament atau fasilitas bermain serta memperbaiki 

sarana peneduh berupa gazebo dengan memperbaikinya agar area dalam 

gazebo tidak basah saat terjadi hujan. 

5. Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa tingkat kenyamanan taman-

taman di Kota Banjarnegara  dari persepsi pengunjung menyatakan nyaman. 

Hal ini menunjukan rendahnya minat dan kesadaran masyarakat di Kota 

Banjarnegara bukan disebabkan oleh tingkat kenyamanan taman. Untuk itu 
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perlu penelitian lebih lanjut mengenai minat dan kesadaran masyarakat untuk 

berkunjung ke taman-taman di Kota Banjarnegara yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang lain (sebagai contoh kondisi taman, fasilitas taman, lalu 

lintas yang padat disekitar taman, dan sebagainya). 
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LAMPIRAN I 

ANGKET PENELITIAN 

NAMA : 

UMUR :………. Tahun 

PEKERJAAN : 

 ABRI/ PNS    - Pensiunan     

 Karyawan                      - Lainnya ............................... 

 Pengusaha/ wiraswasta 

 Pelajar/ mahasiswa 

TUJUAN KE KAWASAN TAMAN KOTA BANJARNEGARA/ KORPRI/ 

PUJASERA/ TAMAN PEJUANG LETJEN KARJONO : 

a. Rekreasi/ jalan – jalan 

b. berolahraga 

c. Membeli makanan/ barang/ belanja 

d. Berjualan/ bekerja 

e. Lainnya… (sebutkan) 

………………………………………………………………………………

………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan benar dan sejujurnya. 

2. Berilah tanda silang (X) atau lingkar (O) pada jawaban yang anda pilih yang 

terdiri atas 4 jawaban yang ada. 

3. Selamat mengisi dan terimakasih. 

NO

. 
PERTANYAAN 

JAWABAN 

 

A. KEINDAHAN  

1. 
Bagaimana kondisi dan ketersediaan fasilitas 

pencahayaan (lampu taman) 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

2. 
Bagaimana keindahan bentuk fasilitas yang tersedia 

di area taman 

Sangat 

Indah 
Indah 

Tidak 

Indah 

Sangat Tidak 

Indah 

3. Bagaimana keindahan tumbuhan di area taman. 
Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

B. KEBERSIHAN  

4. Bagaimana kondisi kebersihan di area taman ini 
Sangat 

Bersih 
Bersih 

Tidak 

Bersih 

Sangat Tidak 

Bersih 

5. 
Bagaimana kondisi dan ketersediaan fasilitas 

kebersihan (air bersih dan tempat sampah) 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

6. 
Bagaimana kondisi saluran air kotor (selokan) yang 

ada di taman ini 

Sangat 

Bersih 
Bersih 

Tidak 

Bersih 

Sangat Tidak 

Bersih 

C. KEAMANAN  

7. 
Bagaimana kondisi keamanan fasilitas bermain saat 

gunakan di area taman. 

Sangat 

Aman 
Aman 

Tidak 

Aman 

Sangat Tidak 

Aman 

8. 
Bagaimana keamanan dalam beraktivitas di sekitar 

area taman. 

Sangat 

Aman 
Aman 

Tidak 

aman 

Sangat Tidak 

Aman 

D. SIRKULASI  

9. Bagaimana kemudahan akses menuju lokasi taman 
Sangat 

Mudah 
Mudah 

Tidak 

Mudah 

Sangat Tidak 

Mudah 



 

 

10. Bagaimana kemudahan dalam mengelilingi taman  
Sangat 

Mudah 
Mudah 

Tidak 

Mudah 

Sangat Tidak 

Mudah 

11. Bagaimana kemudahan dalam memarkir kendaraan 
Sangat 

Mudah 
Mudah 

Tidak 

Mudah 

Sangat Tidak 

Mudah 

E. AROMA (BAU-BAUAN)  

12. 
Bagaimana kondisi taman terhadap aroma/bau-

bauan yang berasal dari saluran air kotor (selokan)  

Sangat 

Tidak Bau 

Tidak 

Bau 
Bau Sangat Bau 

13. 

Bagaimana kondisi taman terhadap aroma/bau-

bauan yang berasal dari tempat pembuangan 

sampah.  

Sangat 

Tidak Bau 

Tidak 

Bau 
Bau Sangat Bau 

F. BENTUK  

14. 

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana (tempat 

duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas bermain, kolam, 

batuan, dan tebing buatan) yang tersedia di taman. 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

15. 
Bagaimana keragaman jenis fasilitas bermain yang 

ada di taman 

Sangat 

Beragam 
Beragam 

Tidak 

Beragam 

Sangat Tidak 

Beragam 

16. 
Bagaiman kondisi tumbuhan (pohon, perdu, semak, 

rumput,dll) di area taman. 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik 
Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

G. IKLIM DAN KEKUATAN ALAM  

17. Bagaimana tingkat keteduhan taman di siang hari 
Sangat 

Teduh 
Teduh 

Tidak 

Teduh 

Sangat Tidak 

Teduh 

18. 
Bagaimana aliran angin yang anda rasakan di taman 

ini 

Sangat 

Sejuk 
Sejuk 

Tidak 

Sejuk 

Sangat Tidak 

Sejuk 

19. 
Bagaimana sarana berteduh (Gazebo) bila terjadi 

hujan ditaman ini 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

 

 

 



 

 

1. Kuisioner wawancara 

a. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang keindahan taman ini! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang kebersihan area taman ini! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang keamanan di area taman ini! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang sirkulasi (dari segi pencapaian 

menuju taman, kemudahan mengelilingi taman, dan dalam memarkir 

kendaraan) di area taman ini! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang aroma/ bau-bauan yang ada di area 

taman! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f. Kemukaan alasan/pendapat anda tentang bentuk dari sarana dan prasarana, 

keragaman jenis fasilitas bermain, dan kondisi tumbuhan di area taman ini! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

g. saran dan kritik anda terhadap kondisi taman kota tersebut! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

PENYAMAAN ISTILAH KRITERIA TINGKAT KENYAMANAN TAMAN 

NO. 
INTERVAL PERSENTASE 

TINGKAT KRITERIA TINGKAT KENYAMANAN 

1. 
81,25% - 100% 

Sangat  Baik/ Sangat Indah/ Sangat Bersih/ Sangat 

Aman/ Sangat Mudah/ Sangat Tidak Bau/ Sangat 

Beragam/ Sangat Teduh/ Sangat Sejuk 

Sangat Nyaman 

2. ≥ 62,00% - 81,24% 
Baik/ Indah/ Bersih/ Aman/ Mudah/ Tidak Bau/ 

Beragam/ Teduh/ Sejuk 
Nyaman 

3. 
≥ 43,75% - 62,49% 

Tidak Baik/ Tidak Indah/ Tidak Bersih/ Tidak Aman/ 

Tidak Mudah/ Bau/ Tidak Beragam/ Tidak Teduh/ 

Tidak Sejuk 

Tidak Nyaman 

4. 
≥ 25,00% - 43,74% 

Sangat Tidak Baik/ Sangat Tidak Indah/ Sangat Tidak 

Bersih/ Sangat Tidak Aman/ Sangat Tidak Mudah/ 

Sangat Bau/ Sangat Tidak Beragam/ Sangat Tidak 

Teduh/ Sangat Tidak Sejuk 

Sangat Tidak Nyaman 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN V 

PERSENTASE DAN KRITERIA TAMAN-TAMAN DI KOTA BANJARNEGARA 

NO

. 

PARAMETER TINGKAT 

KENYAMANAN 

LOKASI I (TAMAN 

PEJUANG LETJEN 

KARJONO) 

LOKASI II (TAMAN 

KOTA PUJASERA) 

LOKASI III (TAMAN 

KOTA 

BANJARNEGARA) 

LOKASI IV (TAMAN 

KORPRI) 

RERATA HASIL 

PERSENTASE 

A. KEINDAHAN % *)KRITERIA % *)KRITERIA % *)KRITERIA % *)KRITERIA % *)KRITERIA 

1. 
Bagaimana kondisi dan ketersediaan 

fasilitas pencahayaan (lampu taman) 
60,66% Tidak Baik 63,46% 

Baik 

 
55,63% Tidak Baik 40,46% Tidak Baik 55,05% Tidak Baik 

2. 
Bagaimana keindahan bentuk fasilitas yang 

tersedia di area taman 
66,39% Baik 65,38% 

Baik 

 
66,88% Baik 61,08% Tidak Baik 64,93% Baik 

3. 
Bagaimana keindahan tumbuhan di area 

taman. 
68,85% Baik 60,26% Tidak Baik 75,00% Baik 69,07% Baik 68,30% Baik 

B. KEBERSIHAN           

4. 
Bagaimana kondisi kebersihan di area 

taman ini 
61,07% Tidak Bersih 66,67% Bersih 71,25% Bersih 67,01% Bersih 66,5% Bersih  

5. 

Bagaimana kondisi dan ketersediaan 

fasilitas kebersihan (air bersih dan tempat 

sampah) 

56,15% Tidak Baik 65,38% Baik 58,13% Tidak Baik 54,64% Tidak Baik 58,57% Tidak Baik  

6. 
Bagaimana kondisi saluran air kotor 

(selokan) yang ada di taman ini 
54,10% Tidak Bersih 63,14% Bersih 57,81% Tidak Bersih 57,22% Tidak Bersih 58,06% Tidak Bersih  



 

 

C. KEAMANAN           

7. 
Bagaimana kondisi keamanan fasilitas 

bermain saat gunakan di area taman. 
74,59% Aman 73,40% Aman 61,88% Tidak Aman 60,05% Tidak Aman 67,48% Aman 

8. 
Bagaimana keamanan dalam beraktivitas di 

sekitar area taman. 
68,03% Aman 74,36% Aman 68,13% Aman 70,62% Aman 70,28% Aman 

D. SIRKULASI           

9. 
Bagaimana kemudahan akses menuju lokasi 

taman 
87,30% 

Sangat 

Mudah 
79,17% Mudah 76,25% Mudah 81,44% 

Sangat 

Mudah 
81,04% Sangat Mudah 

10. 
Bagaimana kemudahan dalam mengelilingi 

taman  
77,46% Mudah 76,28% Mudah 74,06% Mudah 79,12% Mudah 76,73% Mudah 

11. 
Bagaimana kemudahan dalam memarkir 

kendaraan 
59,84% Tidak Mudah 75,64% Mudah 70,63% Mudah 53,87% Tidak Mudah 64,99% Mudah 

E. AROMA (BAU-BAUAN)           

12. 

Bagaimana kondisi taman terhadap 

aroma/bau-bauan yang berasal dari saluran 

air kotor (selokan)  

68,03% Tidak Bau 68,59% Tidak Bau 58,75% Bau 76,03% Tidak Bau 67,85% Tidak Bau 

13. 

Bagaimana kondisi taman terhadap 

aroma/bau-bauan yang berasal dari tempat 

pembuangan sampah.  

66,80% Tidak Bau 75,64% Tidak Bau 61,25% Bau 77,84% Tidak Bau 70,38% Tidak Bau 

F. BENTUK           

14. 

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana 

(tempat duduk, Gazebo, Shelter, fasilitas 

bermain, kolam, batuan, dan tebing buatan) 

yang tersedia di taman. 

68,03% Baik 68,27% Baik 62,81% Baik 61,34% Tidak Baik 65,11% Baik 

15. 
Bagaimana keragaman jenis fasilitas 

bermain yang ada di taman 
56,15% 

Tidak 

Beragam 
64,10% Beragam 64,06% Beragam 48,45% 

Tidak 

Beragam 
58,19% Tidak Beragam 

16. 
Bagaiman kondisi tumbuhan (pohon, perdu, 

semak, rumput,dll) di area taman. 
76,64% Baik 68,91% Baik 78,75% Baik 67,78% Baik 73,02% Baik 

G. IKLIM DAN KEKUATAN ALAM           



 

 

17. 

 

Bagaimana tingkat keteduhan taman di 

siang hari 
59,43% Tidak Baik 63,46% Baik 75,31% Baik 77,06% Baik 68,82% Baik 

18. 
Bagaimana aliran angin yang anda rasakan 

di taman ini 
63,11% Baik 68,59% Tidak Baik 75,63% Baik 69,59% Baik 69,23% Baik 

19. 
Bagaimana sarana berteduh (Gazebo) bila 

terjadi hujan ditaman ini 
61,48% Tidak Baik 58,33% Baik 60,00% Tidak Baik 57,99% Tidak Baik 59,45% Tidak Baik 



 

 

LAMPIRAN Vi 

 

 Kondisi Kebersihan Taman Kota Pujasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi Kebersihan Taman Kota Banjarnegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi Kebersihan Taman Korpri 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kondisi dan Ketersediaan Fasiltas Kebersihan Taman Kota Pujasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kondisi Sarana dan Prasarana di Taman Pejuang Letjen Karjono 

 

 Kondisi Sarana dan Prasarana di Taman Kota Pujasera 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kondisi Sarana dan Prasarana di Taman Kota Banjarnegara 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kondisi Sarana dan Prasarana di Taman Korpri 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


