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BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini mengenai makna tanda 

pada kata harimau pada novel Lelaki Harimau. Pada novel Lelaki Harimau terdapat tiga 

tanda yang mewakili harimau. Dari semua tanda-tanda tersebut menampilkan sebuah 

interpretasi dari representasi yang telah ada. 

Dari kata harimau, tanda-tanda yang muncul berupa qualisign, snsign dan legisgn. 

qualisign, snsign dan legisgn merupakan trikotomi hubungan representamen dengan 

interpretan yang menampilkan tanda-tanda yang muncul pada kata harimau. Dari tanda-tanda 

tersebut menampilkan sebuah representasi yang terdapat pada hubungan trikotomi kedua 

yaitu hubungan objek dengan tanda. 

Interpretasi yang dilakukan berdasarkan pada representasi yang ada dari harimau, 

sehingga interpretasi tersebut akan menjadi makna bagi tanda-tanda yang muncul pada novel 

Lelaki Harimau. Dari interpretasi pada tanda-tanda yang mewakili harimau 

menginterpretasikan makna yang pertama, makna tanda berdasarkan trikotomi pertama yaitu 

harimau dianggap sebagai sosok nenek moyang yang terlebih dahulu bersekutu dengan 

harimau sehingga mereka menjadi orang yang sakti  menjaga dan melindungi keluarganya 

sehingga diwariskan kepada penerusnya. Kedua, makna harimau dijadikan sebagai simbol 

kekuatan dalam kehidupan 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 
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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.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang makna harimau pada novel 

Lelaki Harimau belum pernah dilakukan. Novel Lelaki Harimau sangat baik dipahami oleh 

para pembaca, karena dengan memahami novel Lelaki Harimau dan dengan mengetahui 

makna dari tanda harimau yang ada  di dalam novel novel tersebut, maka pembaca akan 

memahami kebiasaan dan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam suatu 

masyarakat.

Novel Lelaki Harimau merupakan salah satu novel yang beberapa kali mengalami 

percetakan dan salah satu novel asia menembus word press. Novel Lelaki Harimau memiliki 

nilai-nilai sosial yang perlu dianalisis dalam novel ini, penulis sarankan penelitian ini dapat 

dilanjutkan dengan aspek-aspek lainnya. Selain itu untuk menjadi pembanding dengan 

penelitian yang penulis buat. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kesempurnaan penelitian ini.
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