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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga 

dan memelihara kebersihan Kota Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Tampan) 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan masyarakat tentang sampah sudah cukup baik hal tersebut 

dibuktikan banyak masyarakat yang mengetahui pengertian sampah, jenis 

sampah, cara penyimpanan sampah sementara dirumah dan hampir semua 

masyarakat pernah mengikuti kegiatan gotong royong yang dilaksanakan 

di sekitar area rumah masing-masing masyarakat. 

2. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara 

kebersihan kota pekanbaru masih kurang hal tersebut dibuktikan  masih 

banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Perda No.08 Tahun 2014 

tentang pengelolaan sampah, masyarakat juga banyak yang tidak 

mengikuti sosialisasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan 

hidup dan kebersihan, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui 

tentang pengelolahaan sampah, dan masyarakat juga sangat hanya sedikit 

yang pernah memberikan saran dan pengaduan kepada Pemerintah Kota 

Pekanbaru tentng sampah. 

3. Penghambat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah adalah kurangnya pengawsan dan pelaksanaan peraturan, 
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kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga kerja dalam 

menjaga dan memelihara kebersihan di Kecamatan Tampan. 

 

6.2. Saran 

Dari keterangan hasil penelitian dan kesimpulan tentang pasrtisipasi 

masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan Kota Pekanbaru (studi 

kasus Kecamatan Tampan) peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Masyarakat seharusnya membuka diri dan cepat tanggap terhadap 

kebersihan kota dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial 

khusunya dalam kebersihan seperti pengelolaan sampah. Masyarakat dan 

dinas harus bekerja sama dalam mencapai tujuan yaitu kebersihan Kota 

Pekanbaru. Kebersihan kota pekanbaru akan tercapai jika di dukung oleh 

semua pihak dari pemerintah, masyarakat dan seluruh lembaga swadaya. 

2. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih optimal lagi dan 

memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlunya 

penyediaan Sarana dan prasarana dapat di tambah dan diperbaiki sesuai 

dengan ketentuan yang ada, seperti TPS di sekitar permukiman warga dan 

di jalan protokol dan kendaraan pengangkutan sampah. Tenaga kerja 

dalam pengelolahan kebersihan harus ditambah agar pekerjaan yang 

dilakukan oleh petugas tidak menumpuk dan terlalu banyak dan 

kebersihan kota pekanbaru dapat terjaga.  

 


