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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

Berdasarkan pada hasil analisis dari temuan penelitian dan 

pembahasan mengenai respon masyarakat terhadap zona greenbelt 

Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja, peneliti akan menarik 

kesimpulan serta memberikan implikasi penlitian ini dan rekomendasi. 

Berikut ini adalah simpulan, implikasi dari penelitian dengan judul 

Respon Masyarakat terhadap zona greenbelt Waduk Jatigede di 

Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang: 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparan pada bab 

sebelumnya kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian ini 

adalah zona greenbelt atau sabuk hijau di Kecamatan Darmaraja 

saat ini masih dalam tahap perencanaan atau belum pada tahap 

penanaman vegetasi. Berdasarkan perencanaan total luas greenbelt 

Waduk Jatigede adalah 14,24 km
2
 dan untuk di Kecamatan 

Darmaraja luasnya adalah 4,69 km
2
 atau  33% dari seluruh total 

luas greenbelt Waduk Jatigede. Greenbelt atau sabuk hijau Waduk 

Jatigede di Kecamatan Darmaraja memiliki panjang  kurang lebih 

11 km dan lebar rata-rata 50 meter dari bibir Waduk.  

Persepsi masyarakat Kecamatan Darmaraja terhadap zona 

greenbelt atau sabuk hijau Waduk Jatigede di Kecamatan 

Darmaraja dikategorikan cukup. Hal ini dikarenakan minimnya 

informasi mengenai greenbelt sabuk hijau. Lalu, sikap masyarakat 

Kecamatan Darmaraja terhadap zona greenbelt atau sabuk hijau 

Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja dikategorikan positif. 

Masyarakat mendukung adanya zona greenbelt atau sabuk hijau 

Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja karena dianggap 

memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, lingkungan, dan 

Waduk Jatigede.  Partisipasi masyarakat Kecamatan Darmaraja 

terhadap zona greenbelt atau sabuk hijau Waduk Jatigede di 

Kecamatan Darmaraja dikategorikan positif. Masyarakat 

Kecamatan Darmaraja akan berpartisipasi penuh dalam mengelola, 

menjaga, mengawasi dan melestarikan zona greenbelt  atau sabuk 

hijau Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja.  

 

B. Implikasi 
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Penelitian mengenai respon masyarakat terhadap zona 

greenbelt Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja bertujuan 

untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi, sikap, serta 

partisipasi masyarakat terhadap zona greenbelt Waduk Jatigede di 

Kecamatan Darmaraja. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat 

mengenai zona greenbelt atau sabuk hijau serta manfaatnya bagi 

kita selaku masyarakat, lingkungan, dan masa operasional Waduk 

Jatigede. Penelitian ini dapat diimplikasikan kedalam dunia 

pendidikan terutama pada mata pelajaran geografi kelas XI pada 

bab pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan 

sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar 3.7 : Mengevaluasi tindakan yang tepat dalam 

pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Materi Pokok: 

1. Lingkungan hidup (aliran energi, rantai makanan, siklus 

biogeokimia) 

2. Kualitas dan baku mutu lingkungan  

3. Pencemaran, perusakan, dan resiko lingkungan 

4. Faktor-faktor penyebab pemanasan global 

5. Implementasi pembangunan berkelanjutan 

 

C. Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti 

sampaikan setelah melaksanakan penelitian mengenai respon 

masyarakat terhadap zona greenbelt atau sabuk hijau Waduk 

Jatigede di Kecamatan Darmaraja. Berikut ini adalah rekomendasi 

yang diberikan berdasarkan hasil penelitian: 

1. Zona greenbelt Waduk Jatigede yang masih dalam tahap 

perencanaan ini harus memilih vegetasi yang tepat sesuai 

dengan kriteria vegetasi untuk greenbelt  pada pada sumber 

air yang tertera pada Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

RTH Kawasan Perkotaan (2008). Selain itu dengan 

memperhatikan sistem tanam seperti tumpangsari agar 

greenbelt dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus 

merusak tegakan. 

2. Pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap zona 

greenbelt atau sabuk hijau Waduk Jatigede di Kecamatan 
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Darmaraja yang dikategorikan cukup dikarenakan sangat 

minimnya informasi dan pengetahuan tentang greenbelt atau 

sabuk hijau. Oleh karena itu direkomendasikan agar 

pemerintah Kabupaten Sumedang atau intansi terkait dapat 

menyebarluaskan informasi tentang greenbelt atau sabuk 

hijau diantaranya berupa sosialisasi atau penyuluhan. 

Sehingga dengan begitu pengetahuan masyarakat mengenai 

greenbelt atau sabuk hijau akan meningkat menjadi lebih 

baik. 

3. Sikap masyarakat terhadap zona greenbelt atau sabuk hijau 

Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja yang dikategorikan 

positif memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah. Hal 

ini dikarenakan masyarakat akan mendukung kebijakan 

mengenai keberadaan greenbelt atau sabuk hijau. Maka, dari 

itu pemerintah harus mampu untuk lebih menumbuhkan sikap 

dan rasa peduli terhadap lingkungan kepada masyarakat di 

Kecamatan Darmaraja. 

4. Partisipasi masyarakat yang tergolong positif akan membuat 

masyarakata turut berpartisipasi dalam mengelola, menjaga, 

mengawasi dan melestarikan zona greenbelt  atau sabuk hijau 

Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja. Maka dari itu 

direkomendasikan agar pemerintah dapat membentuk mitra 

atau bekerjasama bahu membahu bersama masyarakat untuk 

mengelola, menjaga, mengawasi dan melestarikan zona 

greenbelt  atau sabuk hijau Waduk Jatigede di Kecamatan 

Darmaraja. Hal ini dapat terwujud dengan cara, pemerintah 

dapat membuat wadah atau organisasi yang dimana 

kegiatannya selalu melibatkan masyarakat agar masyarakat 

dapat berperan aktif dalam mengelola, menjaga, mengawasi 

dan melestarikan zona greenbelt  atau sabuk hijau Waduk 

Jatigede di Kecamatan Darmaraja.  

 

 

 


