
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai nama-nama korong di Kecamatan 

V Koto Kampung Dalam dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nama-nama korong di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, yaitu: Ajuang, 

Bukik Caliak, Bukik Caliak Rawang, Bukik Gonggang, Kampuang Dalam, 

Kampuang Pauah, Kampuang Tanjuang, Padang Manih, Durian Kadok, 

Sungai Janiah , Lansano, Bungo Tanjuang, Simpang IV Toboh, Toboh 

Tangah, Toboh Baruah Ujuang Tanjuang, Simpang Setia, Toboh Kuranji, 

Simpang III Palanggaan, Sawah Rawang, Kajai, Bayua, Sungai Jilatang, 

Bukik Kuduang, Kampuang Tangah Padang, Durian Gadang, Kampuang 

Tanjuang, Sungai Napa, Kampuang Tangah, Patamuan, Alahan Tabek, 

Koto Padang, Koto Panjang, Aie Sonsang, Toboh Marunggai, Pamatang 

Tunggi Dama Pontong, Durian Pimpiang, Bukik Bio-Bio, Simpang Patai, 

Kampuang Tangah, Kampuang Suduik, Matua, Linggeh, Durian Gaduang, 

Simpang Tigo Paladangan, Padang Tabaka, dan Simpang Koto Hilalang. 

Selanjutnya, kategorisasi toponimi korong di Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam terbagi menjadi tiga aspek, yaitu: (1) aspek perwujudan, (2) aspek 

kemasyarakatan, dan (3) aspek kebudayaan. Aspek perwujudan terbagi 3, 

yaitu latar perairan, latar rupa bumi, dan latar lingkungan alam (flora-fauna). 

Korong yang termasuk ke dalam latar perairan ada 5, yaitu: sungai janiah, 

sungai napa, aie sonsang, sungai jilatang, dan patamuan. Korong yang 



 

termasuk ke dalam latar rupa bumi ada 13, yaitu: kampuang dalam, toboh 

tangah, simpang IV toboh, bukik gonggang, sawang rawang, bukik 

kuduang, kampuang tangah padang, kampuang tangah (Sikucur Timur), 

koto padang, koto panjang, kampuang tangah (Sikucur Timur), kampuang 

suduik, dan simpang koto hilalang. Korong yang termasuk ke dalam latar 

lingkungan alam ada 14 secara flora, yaitu: kampuang pauah, durian 

pimpiang, durian gadang, durian gaduang, durian kadok, lansano, bungo 

tanjuang, kajai, bayur, sungai jilatang, toboh marunggai, bukik bio-bio, 

simpang patai, dan simpang koto hilalang, serta 1 secara fauna, yaitu: 

alahan tabek. Lalu, aspek kemasyarakatan ada 8 korong, yaitu: simpang tigo 

paladangan, kampuang tanjuang, toboh baruah ujuang tanjuang, linggeh, 

matua, padang manih, simpang IV toboh, dan durian gadang. Setelah itu, 

aspek kebudayaan ada 8 korong, yaitu: pamatang tinggi dama pontong, 

bukik caliak, bukik caliak rawang, ajuang, toboh kuranji, simpamg setia, 

simpang III palangaan, dan padang tabaka. 

2. Berdasarkan makna toponimi Korong di Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam, terbagi menjadi tiga makna, yaitu: (1) makna nama simbolik, (2) 

makna nama situasional, dan (3) makna nama kenangan. Makna simbolik 

ada 22 korong, yaitu: bukik gonggang, kampuang dalam, kampuang pauah, 

sawah rawang, kajai, bayur, sungai jilatang, bukik kuduang, durian kadok, 

sungai janiah, lansano, bungo tanjuang, sungai napa, koto panjang, aie 

sonsang, durian gadang, toboh marunggai, durian pimpiang, bukik bio-bio, 

simpang patai, simpang koto hilalang, dan durian gaduang, makna 

situasional ada 19 korong, yaitu: simpang III palanggaran, toboh baruah 



 

ujuang tanjuang, kampuang tanjuang (Campago), toboh tangah, kampuang 

tangah padang, kampuang tangah (Sikucur Tengah), linggeh, kampuang 

tanjuang (Sikucur Tengah), patamuan, alahan tabek, koto padang, 

pamatang tinggi dama pontong, padang tabaka, simpang tigo paladangan, 

kampuang tangah (Sikucur Timur), matua, padang manih, kampuang 

suduik, dan simpang IV toboh, dan makna kenangan ada 5 korong, yaitu: 

ajuang, bukik caliak, bukik caliak rawang, toboh kuranji, dan simpang 

setia. Lalu, nilai-nilai budaya yang terdapat dalam toponimi korong di 

Kecamatan V Koto Kampung Dalam terdiri atas nilai budaya kedamaian 

seperti, nilai budaya kesetiakawanan sosial ada 2 korong, yaitu: sungai 

janiah dan sungai napa, nilai budaya kerukunan dan penyelesaian konflik 

ada 8 korong, yaitu: koto panjang, koto padang, toboh kuranji, toboh 

tangah, toboh baruah ujuang tanjuang, simpang IV Toboh, kampuang 

tanjuang, dan kampuang suduik, nilai budaya komitmen ada 3 korong, 

yaitu: simpang setia, bukik caliak, dan bukik caliak rawang. Nilai budaya 

kesejahteraan terdiri dari nilai budaya kerja keras ada 9 korong, yaitu: 

kampuang pauah, durian gadang, durian pimpiang, durian gaduang, 

durian kadok, bayur, kajai, alahan tabek, dan simpang tigo paladangan, 

nilai budaya kesehatan ada 2 korong, yaitu: lansano dan toboh marunggai, 

nilai budaya gotong royong ada 4 korong, yaitu: aie sonsang, kampuang 

dalam, linggeh, dan padang tabaka, dan nilai budaya pelestarian dan 

kreativitas budaya ada 1 korong, yaitu: pamatang tinggi dama pomtong. 

Beberapa korong tidak memiliki nilai budaya karena penamaan korong 



 

tersebut dinamai masyarakat atas peristiwa tertentu yang dilihat dari 

kebiasaan masyarakat setempatnya. 

4.2 Saran 

Penelitian ini mendeskripsikan toponimi korong, kategorisasi toponimi, 

makna, dan nilai budaya dari toponimi korong di Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam dengan ranah kajian antropolinguistik. Peneliti menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek dan tinjauan yang berbeda, dengan 

harapan kajian ini bisa dilanjutkan dengan analisis yang lebih dalam. Sehingga, 

dapat menemukan temuan-temuan yang berbeda dari kajian ini. 
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