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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, identifikasi karakter termal 

lingkungan dari kampung lerengan Wonosari secara keseluruhan bisa disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kenyamanan Termal kampung Wonosari berdasarkan standar kenyaman 

termal adalah suhu udara pada kampung Wonosari yang diperoleh dengan 

proses pengukuran pada setiap titik sampel, menunjukan bahwa suhu 

terendah berada pada 25 ºC pada bulan Juli 2018 dan suhu tertinggi berada 

pada 35 ºC pada bulan Agustus 2018. Kelembaban udara pada kampung 

Wonosari yang diperoleh dengan proses pengukuran pada setiap titik 

sampel, menunjukan bahwa kelembaban terendah berada pada 31,9% pada 

bulan Juli 2018 dan kelembaban tertinggi berada pada 68,1% pada bulan 

Agustus 2018. Kecepatan angin pada kampung Wonosari yang diperoleh 

dengan proses pengukuran pada setiap titik sampel, menunjukan bahwa 

kecepatan angin terendah berada pada 0,2 m/s  bulan Agustus 2018 dan 

yang tertinggi berada adalah 2,1 m/s yang pada bulan Juli 2018. 

Berdasarkan data-data yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa 

kampung Pelangi Wonosari RW 3 gang 5 cenderung tidak nyaman secara 

termal. 

2. Kebanyakan responden penduduk yang memang bertempat tinggal  di 

kampung Wonosari menyatakan lingkungan mereka nyaman untuk 

ditinggali dan melakukan aktivitas sehari-hari karena mereka telah terbiasa 

dan beradaptasi dengan lingkungan termal yang kurang nyaman tersebut, 

namun tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa Kampung Wonosari 

mereka ini terasa sangat tidak nyaman bila beraktifitas diluar ruang pada 

siang hari. Berbeda dengan reponden penduduk, responden pengunjung 

menyatakan bahwa untuk melakukan aktifitas di luar ruang pada sampel I 

terasa sangat tidak nyaman dan cenderung panas baik pagi maupun malam 

hari, oleh karena itu banyak responden yang lebih memilih berada pada titik 

sampel III untuk menikmati Kampung Wonosari. 
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3. Menurut responden, kenyaman termal di Kampung Wonosari pada sampel 

I adalah sedang, sampel II termasuk hangat sedang sampel III termasuk 

kategori nyaman. Berbeda dengan responden pengunjung yang menyatakan 

bahwa sampel I cenderung sangat tidak nyaman secara termal dan yang 

dapat dinyatakan nyaman adalah sampel II dan sampel III. 

4. Faktor yang mempengaruhi kualitas termal lingkungan kampung Wonosari 

dapat dinyatakan nyaman atau tidak adalah suhu udara, kecepatan angin 

yang berhembus, kelembaban udara yang ada di luar ruang, vegetasi yang 

ada disekitar lingkungan, pembayangan sebagai akibat dari paparan radiasi 

sinar matahari yang terhalang oleh bangunan fisik ataupun vegetasi, serta 

pemilihan material pada perkerasan jalan lingkungan. 

5. Termal lingkungan kampung Wonosari yang cenderung dikatakan kurang 

bahkan tidak nyaman dapat diminimalisir dengan cara penambahan vegetasi 

di ruang luar yang dapat dijadikan penghijauan sekaligus peneduh dari sinar 

matahari yang dapat meningkatkan kenyaman termal ruang luar & 

pengaturan tata letak bangunan. Untuk lebih jelasnya peneliti telah 

memberikan saran penyelesaian atas kondisi termal kampung Wonosari 

pada bagian selanjutnya. 

6. Ruang luar sebagai tempat aktivitas pengguna mempunyai karakteristik 

termal yang memaksa pengguna ruang luar untuk menyesuaikan dirinya 

terhadap kondisi yang ada. Kampung lerengan Wonosari pada dasarnya 

mempunyai karakteristik termal yang cenderung tinggi, hal ini dikarenakan 

material jalan lingkungan yang terbuat dari bahan keras dan kurangnya 

vegetasi di dalam kawasan. 
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• Angin lokal pada kampung Wonosari terjadi akibat pengaruh panas yang 

lebih besar di daratan dan tempat yang lebih tinggi pada siang hari. Dimana 

pada pukul 07.00 dan 12.00 kecepatan angin sampel I lebih besar 

dibandingkan sampel II dan III. Akan tetapi pada pukul 17.00 -  21.00 

kecepatan angin yang bergerak lebih besar pada sampel II dan III. Adanya 

fluktasi pergerakan angin pada topografi lerengan ini menyebabkan 

terjadinya angin lokal (angin laut) pada siang hari dan angin darat pada 

malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66. Ilustrasi Pergerakan Angin Kampung Wonosari 

Sumber : Penulis 

 

Angin Laut : 

 
Angin Darat : 
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5.2 Saran 

• Penghijauan di ruang luar meningkatkan produksi oksigen yang mendukung 

kehidupan sehat bagi manusia, mengurangi pencemaran udara, dan 

meningkatkan kualitas iklim mikro. Air hujan yang turun diserap oleh tanah, 

kemudian menguap kembali. Dengan demikian, tanaman ikut mengelola air 

hujan dan melindungi lerengan terhadap tanah longsor.1                                                                                                                            

Identifikasi kriteria kenyamanan thermal di daerah tropis yang didukung oleh 

peletakkan vegetasi-vegetasi peneduh, penggunaan material seperti grass blok 

pada jalan lingkungan, rumput pada pelapis tanah dan air sebagai salah satu 

elemen yang dapat mereduksi / mengurangi suhu panas pada kampung lerengan 

Wonosari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bdk.: Frick, Heinz/FX Bambang Suskiyatno. Arsitektur Ekologis. Op.cit. hal 76-77 

Menurut jenis tanaman Menurut penggunaan Menurut fungsi 

Semak belukar sebagai 

penutup tanah 

Penghijauan privat  Fungsi sosial sebagai 

ruang komunikasi 

Perdu sebagai penghias 

dan perbaikan tanah 

Penghijaun semiprivat Fungsi higiene mental 

(kreativitas, imajinasi) 

Pohon peneduh dan 

pemberi manfaat lainnya 

Penghijauan umum Fungsi peristirahatan 

untuk melepas lelah 

Tabel 33  : Fungsi Vegetasi  

Sumber : Frick, Heinz/Mulyani, Tri Hesti. Arsitektur Ekologis.  

Yogyakarta: Kanisius, 2005 

 

Gambar 67. Jenis Vegetasi (rumput, tanaman hias dan tanaman perdu) 

Sumber : Google (https://id.aliexpress.com/item/32836983369.html) 

 

https://id.aliexpress.com/item/32836983369.html
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• Peran pohon peneduh menciptakan bayangan pada siang hari dari permukaan 

tanah yang terbuka karena aspek bayangannya, menjadi alternatif  menciptakan 

kondisi termal pada lingkungan kampung lerengan Wonosari. Pemilihan 

vegetasi pada yang baik dapat menjadikan suhu kawasan kampung Wonosari 

menjadi rendah. Dalam Tri Haryo Karyono (2014) penghijauan diperlukan di 

kawasan beriklim tropis sebagai upaya menurukan temperatur udara kawasan. 

Selain berfungsi sebagai penghasil oksigen, vegetasi juga berperan sebagai 

‘pembersih’ (penyerap) CO2 . 

 

• Dalam Nikolopoulou dan Lykoudis (2006), jalan merupakan salah satu faktor 

pengaruh kenyamanan termal suatu bangunan di sekitarnya terhadap sinar 

matahari. Dalam rancangan arsitektur tropis, rancangan ruang luar bangunan 

memegang peran penting untuk temperatur udara luar. Agar temperatur di luar 

bangunan tidak panas, maka penggunaan material keras (beton, aspal) pada 

permukaan halaman perlu di minimalkan. Permukaan  tanah yang tertutup 

material keras dan langsung terkena radiasi matahari akan membuat temperatur 

udara di sekitar bangunan menjadi panas.  

 

 

Material Penutup Jalan Temperatur udara Rembesan Air Hujan 

Jalan aspal, beton 35º 90% 

Paving block 33º 85% 

Kerikil 28-30º 50% 

Rumput 24-26º 5-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 34  : Material penutup jalan 

Sumber : Frick, Heinz/FX Bambang Suskiyatno. Arsitektur Ekologis.  

Yogyakarta: Kanisius, 2005 
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Gambar 69. Alternatif material perkerasan tanah 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 70. Alternatif material perkerasan tanah 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 68. Elemen vegetasi pada area publik 

Sumber : Penulis 
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