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BAB V 

KESIMPULAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

 

Setelah semua tahapan penelitian kajian perancangan arsitektural 

masterplan kawasan olahraga terpadu dengan studi kasus kawasan olahraga 

Jatidiri Semarang ini dilakukan, mulai dari persiapan penelitian, menentukan 

lokasi, pengkajian landasan teori yang terkait dengan rumusan permasalahan 

hingga melakukan survei lapangan, pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan 

hasil penelitian tesis ini yakni: 

 

5.1. TENTANG POLA PENATAAN MASSA BANGUNAN 

Pola penataan massa bangunan di kawasan ini lebih banyak mengikuti 

kondisi lahan yang berkontur dengan sisa lahan terbuka yang dimanfaatkan 

untuk ruang terbuka hijau dan ruang parkir.  

Pola penataan massa bangunan yang terbentuk adalah massa 

bangunan yang menyebar dan acak mengikuti bentuk lahan. Kesan hirarki 

juga dimunculkan dengan penempatan stadion sepak bola pada posisi lahan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas olahraga lainnya. 

 

5.2. TENTANG SIRKULASI RUANG LUAR 

Sirkulasi ruang luar pada kawasan ini tidak dibedakan antara 

pengguna dengan kendaraan bermotor, pengguna berjalan kaki, terlebih 

sirkulasi untuk kaum difabel dan anak-anak.  
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Sirkulasi ruang luar pada kawasan ini kurang dapat menyatukan antar 

massa bangunan dan hanya berkesan sebagai penunjang masing-masing 

bangunan fasilitas olahraga yang ada pada kawasan ini. 

Konfigurasi pada sirkulasi ruang luar pada kawasan ini membentuk 

konfigurasi linier dengan pencapaian tidak langsung ke masing-masing 

fasilitas olahraga. 

  

 
 

 

  

Gambar V-1: Sirkulasi dengan pencapaian tidak langsung 

(Sumber: Analisa penulis) 

 

 

 

5.3. TENTANG POLA PARKIR PADA KAWASAN OLAHRAGA JATIDIRI 

Konsep parkir pada kawasan ini adalah disatukan di satu tempat 

kemudian pengguna dengan cara berjalan kaki menuju ke masing-masing 

fasilitas olahraga yang hendak dituju. Namun pada kenyataannya pengguna 

lebih sering memarkirkan kendaraan bermotornya langsung pada fasilitas 

olahraga yang dituju, bahkan terkadang memarkirkan kendaraan 

bermotornya pada sepanjang jalan dan bisa sampai 2 (dua) lapis supaya bisa 

mendekati lokasi yang dituju. 

Pola parkir yang terbentuk pada akhirnya adalah parkir paralel baik 

pada lokasi parkir yang disediakan maupun parkir pada tepi jalan pada jalur 
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sirkulasi kawasan olahraga Jatidiri ini. Pada lokasi parkir yang disediakan, 

pola parkir yang terjadi juga adalah membentuk sudut 90º. 

 

 

Gambar V-2: Pola parkir pada kawasan olahraga Jatidiri 

  (Sumber: Analisa penulis) 

 

5.4. SARAN 

Saran untuk kawasan olahraga Jatidiri Semarang adalah 

memperhatikan pembagian untuk pola sirkulasi pada kawasan yang 

dibedakan antara pengguna pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor. 
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Pemberian penunjuk arah lebih dipertegas kembali dengan penataan 

tanaman-tanaman di sekeliling pedestrian atau dapat dengan meletakkan 

patung-patung simbol olahraga. Kemudian pengelolaan parkir pada 

kawasan olahraga Jatidiri sebaiknya tidak hanya pada saat ada kegiatan 

keolahragaan atau lainnya namun dalam kesehariannya tetap ada 

pengelolaan parkir untuk para pengunjung. 

 


