
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tanda yang ada dalam cerita asal usul nama tempat di Kecamatan Lembah 

Gumanti dianalisis berdasrkan teori semiotik yang di kemukakan oleh C.S.Pierce. 

Dalam penelitian ini ditemukan tanda ikon, simbol dan indeks. Ikon yaitu tanda 

yang mempunyai kesamaan atau ciri-ciri bersama dengan apa yang dimaksudkan 

misalnya penamaan tempat Sungai Nanam. Indkes adalah tanda yang dalam hal 

corak tandanya tergantung dari adanya sebuah denotatum atau adanya hubungan 

sebab akibat. Simbol adalah tanda yang hubungan penandanya ditandai dengan 

adanya kesepakatan, misalnya penamaan tempat Jirek yang merupakan simbol 

dari pemakaman pertama yang berada di daerah tersebut. 

 Cerita asal-usul nama tempat di Lembah Gumanti merupakan sebuah 

pengarsipan, yang dilakukan agar cerita tersebut dapat tersimpan dan tidak 

dilupakan oleh masyarakat nantinya. Dengan pengarsipan ini juga merupakan 

pengingat agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. 

 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menggunakan 

teori semiotik dapat ditemukan tanda yang berhubungan dengan kehidupan sehari 

hari dan masing masing memiliki tanda makna. Tiap tiap tanda memiliki makna 

yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat kelak.  

 

 



 

 

5.2 Saran 

 Cerita asal-usul penamaan tempat di Lembah Gumanti bagi masyarakat 

sekitar merupakan salah satu bentuk peristiwa atau sejarah yang sangat penting 

yang terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu, penelitian asal-usul penamaan 

tempat di Lembah Gumanti ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena hal ini 

merupakan ciri khas dan identitas yang dimiliki oleh masyarakat yang mendiami 

wilayah tersebut. Jika penelitian ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan para 

generasi muda tidak akan mengetahui cerita asal-usul penamaan tempat di 

Lembah Gumanti, berdasarkan pernyataan di atas ada beberapa saran yang 

peneliti inginkan, yaitu: 

1. Untuk generasi muda agar lebih dapat memahami cerita asal usul nama 

tempat yang ada di Lembah Gumanti, jadi masyarkat dari kalangan muda 

bisa memahami dan menjaga kelestarian tempat tinggal mereka dari cerita 

tersebut. 

2. Terdapat celah yang masih bisa digarap oleh penelitian lain yang berkaitan 

tentang cerita asal-usul dari penamaan penamaan tempat di Lembah 

Gumanti yang masih belum diarsipkan dalam penelitian ini 

3. Untuk para peneliti lainnya, agar dapat melanjutkan penelitian terhadap 

asal-usul penamaan tempat di Lembah Gumanti ini,karena masih banyak 

nya tempat tempat yang berada di Lembah Gumanti yang belum sempat di 

teliti dalam penelitian ini. 

 


