
 

 
 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda yang terdapat pada 

tiga puluh (30) kartu Koa, memiliki tanda berupa ikon. Peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat lima puluh sembilan (59) ikon yang terdapat pada kartu Koa. Lima 

puluh sembilan (59) ikon tersebut diantaranya, yaitu: 

Babi gadang, babi aluih, babi pusek, tali bulek, tali aluih, tali merah, pacah 

manih, pacah lapan, pacah aluih, jarum aluih, jarum wajik, jarum gadang, sisiak 

bendera, sisiak aluih, sisiak gadang, bengkok itam, bengkok aluih, bengkok gadang, 

batuang anam, batuang manih, batuang aluih, suduang itam, suduang aluih, suduang 

pinggang, iyu panjang, iyu kuciang, iyu kasuik, iyu merah, iyu bungo, dan babak. 

Kartu Koa identik dengan laki-laki di Minangkabau, karena permainan kartu 

Koa merupakan permainan laki-laki Minangkabau..Tanda-tanda pada kartu Koa 

tersebut mempunyai makna pada tiap-tiap penamaan kartu Koa. Babi gadang 

merupakan salah satu nama dari kartu Koa. Bagi masyarakat Minangkabau Babi 

Gadang merupakan babi yang harus diburu. Kegiatan berburu merupakan kegiatan 

wajib bagi laki-laki Minang untuk membunuh hama yang dapat merusak ladang. 

Terutama Babi Gadang, karena Babi Gadang dinilai lebih kuat dan agresif 

dibandingkan babi kecil. Babi kecil dapat dibunuh oleh anjing-anjing buruan yang 

biasa dibawa berburu oleh masyarakat Minangkabau, sedangkan untuk berburu babi 



 

 
 
 

 

gadang membutuhkan bantuan alat buru seperti, tombak, bambu runcing, pisau dan 

alat lainnya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanda dan penamaan pada tiap-tiap kartu Koa 

berasal dari alam dan kegiatan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Sebab bagi 

masyarakat Minang bahwa alam adalah guru, sesuai dengan falsafah Minangkabau 

yaitu alam takambang jadi guru. 

4.2 Saran 

Penelitian mengenai kartu Koa memberikan kemungkinan dianalisis dari 

sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis 

merekomendasikan saran. Penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya 

mengenai kartu Koa memiliki keragaman dan masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh 

karena itu, disarankan ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai 

tanda-tanda pada permainan kartu Koa. 

 


