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Abstrak  

 Di Indonesia jumlah pemilik hewan terutama kucing sangat banyak pada 
saat ini. Banyak orang memilih kucing sebagai peliharaan di rumah. Kucing dipilih 
karena tingkah lakunya yang lucu, cantik, menggemaskan, dan bersahabat. Kucing 
yang dipelihara juga bermacam-macam, mulai dari kucing domestik, kucing ras 
pedigree hingga kucing ras non pedigree. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
makna kucing bagi pecinta hewan di Surabaya. Lokasi penelitian yang dilakukan 
di Kota Surabaya dengan subjek penelitian pecinta hewan yang memiliki hewan 
kucing sebagai peliharaan.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
diperoleh melalui Indepth Interview atau wawancara mendalam kepada 6 pecinta 
hewan yang ada di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
Teori Konstruksi Sosial milik Peter L. Berger dan Teori Interaksionisme Simbolik 
milik Herbert Blumer. Analisis data yang dilakukan menggunakan tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa kucing memiliki makna yang 
berbeda-beda bagi pecinta hewan dalam memaknai kucing. Makna yang pertama 
ialah dari segi sosial, dimana pecinta hewan memaknai kucing merupakan sebagian 
dari keluarganya. Makna yang kedua ialah dari segi ekonomi, dimana pecinta 
hewan memaknai kucing bisa sebagai sumber pengahasilan. Makna kucing yang 
terakhir ialah dari segi psikologi, dimana pecinta hewan memaknai kucing sebagai 
obat dari penghilang rasa stres dan kucing memberi kenyamanan tersendiri.  
 Perbedaan usia pecinta hewan juga dapat membedakan dalam memaknai 
kucing. Pecinta hewan yang berusia 40 tahun keatas(post) memaknai kucing 
sebagai segi sosial dan psikis, dalam arti memelihara kucing karena sudah 
menganggap kucing sebagai bagian dari keluarga. Berbeda dengan pecinta hewan 
yang berumur 20-30tahun yang memaknai kucing dari segi ekonomi, kucing selain 
sebagai hewan peliharaan juga dianggap dapat memberi penghasilan atau profit 
untuk usaha. 
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Abstract  

 
 In Indonesia, the number of animal owners, especially cats, is very large at 
the moment. Many people choose cats as pets at home. Cats were chosen because 
of their cute, beautiful, adorable, and friendly behavior. Cats that are kept also 
vary, ranging from domestic cats, pedigree cats to non-pedigree breeds. This study 
aims to examine the meaning of cats for animal lovers in Surabaya. Location of the 
study conducted is in the city of Surabaya with research subjects animal lovers who 
have cats as pets.  
 This study used qualitative research methods. Data collection was obtained 
through indepth interviews with 6 animal lovers in the city of Surabaya. The theory 
used in this research is Peter L. Berger's Social Construction Theory and Herbert 
Blumer's Symbolic Interactionism Theory. Data analysis was performed using three 
stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.  
 The results of this study produce that cats have different meanings for 
animal lovers in interpreting cats. The first meaning is socially, where animal 
lovers interpret cats as part of their family. The second meaning is in economic 
terms, where animal lovers interpret cats as a source of income. The last meaning 
of the cat is in psychological terms, where animal lovers interpret the cat as a 
remedy for stress relief and the cat provides its own comfort.  
 The age difference between animal lovers can also be different in 
interpreting cats. Animal lovers over 40 years old (post) interpret cats as social 
and psychological aspects, in the sense of caring for cats because they already 
consider cats as part of the family. In contrast to animal lovers aged 20-30 years 
who interpret cats from an economic point of view, cats as well as pets are also 
considered to be able to provide income or profits for the business. 
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Kata Pengantar  

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Makna Kucing Bagi Pecinta Hewan di 

Surabaya. 

Skripsi ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu saya 

menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam pembuatan laporan ini. 

Saya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini 

dari segi susunan kalimat maupun tata Bahasa di dalamnya. Oleh karena itu dengan 

ini saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat 

memperbaiki skripsi ini. 

Akhir kata saya berharap semoga skripsi saya dapat diterima dan dibaca 

oleh pembaca yang saya hormati. Semoga skripsi ini dapat membantu menambah 

wawasan pembaca dalam pengetahuan mengenai hewan kucing dan dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam penelitian berkaitan dengan pecinta hewan.  

 

 

 

 

 

      Surabaya, 3 April 2020 

 

 

 

     P. Divya Fitrotulaziiz Zakiyah 
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