
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang terdapat pada

dua belas (12) logo perguruan tinggi di Kota Padang, memiliki tanda-tanda berupa ikon dan

simbol. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat empat puluh tujuh (47) ikon dan dua

puluh sembilan (29) simbol yang terdapat pada logo perguruan tinggi di Kota Padang. Empat

puluh tujuh ikon dan dua puluh sembilan simbol tersebut, yaitu:

a. Ikon

Gambar Api menyala, buku, lingkaran, sayap, sinar matahari, padi, kapas, segi lima,

lilin, dian, pohon beringin, sinar putih, ukiran Minangkabau, segi empat, akar, tiga jalur garis

yang keluar dari buku, buku, kuncup bunga melati, alur, obor, tungku tigo sajarangan,

gonjong rumah gadang dan masjid, pena, lingkaran yang menggambarkan antene parabola,

tiga bidang garis yang keluar dari lembaran buku, garuda, cakra, wijayakusuma, ujung trisula,

globe, tiga balok, cengkraman bola dunia, bentuk huruf P, bunga, Al-quran, Hadis, Logika,

palang hijau, gonjong rumah gadang, tiga pita, roda gigi, empat kesatuan diagonal, bentuk

karakter logotype, dua pasang pilar, labu Erlenmeyer dan bentuk dasar bintang.

b. Simbol

U N P, S T K I P  P G R I, Y P B, P D G,  Sumbar, Unidha, Universitas Negeri

Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Andalas, Untuk Kedjajaan

Bangsa, Universitas Bung Hatta,1981, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Yayasan Pendidikan PGRI, Universitas Terbuka, Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi

Tamansiswa, Universitas Tamansiswa Padang, 1979, Logika, Qur’an, Hadis, Yayasan

Pendidikan Baiturrahmah, Politeknik Kesehatan Padang, Politeknik ATI Padang, Yayasan

Pendidikan Dharma Andalas, Untuk Kecerdasan Bangsa dan Universitas Dharma Andalas.



Disamping itu, tanda-tanda pada logo perguruan tinggi di Kota Padang memiliki

makna pada tiap-tiap ikon dan simbolnya. Adapun makna dari tanda-tanda tersebut

dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) makna motivasi yang termasuk dalam makna motivasi

adalah dian melambangkan sebuah cita-cita yang tidak pernah mati, kapas melambangkan

UMSB memiliki cita-cita yang tinggi, sayap melambangkan pengembangan ilmu dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa, melati melambangkan generasi yang sedang menuntut

ilmu, obor melambangkan semangat mahasiswa STKIP PGRI yang memiliki semangat yang

tinggi dalam menuntut ilmu, pena melambangkan semangat belajar secara mandiri, pilar

melambangkan ketangguhan dan kestabilan Politeknik ATI Padang dalam menjalankan tugas,

dan lain-lain. 2) makna pengharapan, yang termasuk dalam makna pengharapan adalah sinar

putih merupakan cahaya kemerdekaan yang bersinar terus menerus untuk menuju

kemakmuran bangsa Indonesia, lilin menunjukkan sebuah cita-cita untuk menggali dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan norma dan nilai-nilai serta

kepribadian bangsa Indonesia, padi melambangkan kesejahteraan, sayap melambangkan

pengembangan ilmu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, akar melambangkan cikal bakal

Universitas Bung Hatta yang tumbuh menjadi generasi penerus bangsa, buku melambangkan

pengisian ilmu melalui pendidikan dan dengan ilmu generasi muda terangkat martabatnya,

cakra berputar melambangkan Unitas ingin menjadi universitas unggul dengan menghasilkan

lulusan yang professional berkarakter ketamansiswaan di tingkat nasional, bola dunia

melambangkan PNP pada tahun 2025 ingin menjadi institut vokasional terbaik di Asia

Tenggara, bermartabat, dan berwawasan internasional, cengkraman melambangkan

komitmen PNP dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi, bunga

melambangkan Unbrah yang menghasilkan manusia sempurna yang cerdas, kreatif dan

berketerampilan yang dapat menguasai ilmu dan teknologi, mempunyai budi pekerti yang

tinggi dan berkepribadian terpuji guna meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia



dan diakhirat, serta dapat berperan sebagai warga negara Indonesia yang baik, berguna dan

bertanggung jawab, palang hijau melambangkan Poltekkes sebagai institut pendidikan yang

menghasilkan tenaga kesehatan, bintang melambangkan yang terbaik, dan lain-lain.

5.2 Saran

Penelitian mengenai logo perguruan tinggi di Kota Padang memberikan

kemungkinan untuk dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda.  Berdasarkan

penelitian penulis, tanda-tanda dan makna pada logo yang digunakan oleh perguruan tinggi

memiliki keragaman dan masih perlu diteliti lebih lanjut. Untuk itu, disarankan ada penelitian

lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai tanda-tanda dan makna logo yang digunakan oleh

perguruan tinggi di Kota Padang karena peneliti baru meneliti dua belas logo masih banyak

logo yang belum diteliti, tidak hanya di Kota Padang,  melainkan tanda-tanda dan makna logo

perguruan tinggi di kota-kota lainnya.


