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ABSTRAK 

David Alkhodry Yasin. 2017. “Makna Harimau pada Novel Lelaki Harimau Karya Eka 

Kurniawan Tinjauan Semiotika”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Andalas.  Pembimbing I: Dr. Sulastri M. Hum dan Pembimbing II: Drs. M. 

Yusuf, M. Hum. 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa makna yang terdapat dalam novel 

Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Tanda-tanda yang ada dalam novel tersebut memiliki 

hubungan erat dengan kehidupan sosial yang ada, oleh sebab itu harus dijelaskan tanda dan 

makna dari tanda-tanda tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa 

saja tanda-tanda dan makna tanda pada harimau dalam novel Lelaki Harimau karya Eka 

Kurniawan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tanda-tanda dan makna tanda pada 

harimau dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Penelitian ini 

menggunakan  pendekatan semiotika Charles Sanders Pierce. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengkategorikan tanda berdasarkan harimau putih, tanda berdasarkan harimau jelmaan 

wanita. Penelitian ini menggunakan trikotomii pertama untuk analisis pencarian tanda; dan 

trikotomi kedua untuk mengetahui hubungan antara representamen dan objek tersebut. 

Berdasarkan analisis tanda-tanda harimau pada novel Lelaki Harimau karya Eka 

Kurniawan, dapat diketahui interpretasi atau makna tanda yaitu pertama, makna tanda 

berdasarkan trikotomi pertama;  dan kedua, makna tanda pada trikotomi kedua. Makna tanda 

harimau  pertama yaitu harimau dianggap sebagai sosok nenek moyang yang terlebih dahulu 

bersekutu dengan harimau sehingga mereka menjadi orang yang sakti  menjaga dan 

melindungi keluarganya Kedua, makna harimau dijadikan sebagai simbol kekuatan dalam 

kehidupan suatu bermasyarakat, sehingga orang-orang yang memiliki harimau putih akan 

menjadi sangat kuat dan kebal terhadap apapun. Ketiga, makna tanda harimau merupakan  

bentuk gambaran dari sfat-sifat yang dimiliki oleh seseorang seperti, kemarahan dan 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial. Dengan demikian dari makna 

tanda-tanda tersebut terlihat bahwa harimau dapat mewakili sifat-sifat dan perbuatan-

perbuatan seseorang dalam kehidupan sosial. 

 


