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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Makna Simbol Dalam Novel Segitiga Tanpa Sisi Karya Melia 

Lustojoputro: Analisis Struktural-Semiotik”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, 

untuk menjelaskan tentang struktur novel Segitiga Tanpa Sisi karya Melia Lustojoputro, 

kedua untuk mengungkapkan makna simbol latar dan karakter yang terdapat dalam struktur 

teks tersebut. 

Teori yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah teori fiksi Robert Stanton, 

yang dapat diketahui untuk membangun sebuah unsur-unsur teks, yaitu tema, alur, karakter, 

latar, sudut pandang dan simbolisme dalam objek yang diteliti. Hasil pada tahap yang 

pertama dalam teori Struktur Robert Stanton yaitu untuk mempermudah dalam menganalisis 

sebuah unsur-unsur struktur teks pada novel. Pada tahap kedua yaitu mengungkap suatu 

adanya makna simbol yang telah terindetifikasi dan menggunakan teori semiotik Ferdinand 

de Saussure. 

Hasil dari penelitian ini telah ditemukan relasi antar unsur teks yang menunjukkan 

ketidakberdayaan karakter terhadap takdir yang datang secara tiba-tiba sehingga salah satu 

tokoh yang ada dalam novel Segitiga Tanpa Sisi ini menjadi sosok tokoh utama pada cerita 

novel tersebut. Dari identifikasi tanda, yang telah ditemukan adanya sebuah makna simbol 

dalam latar dan karakter yang berupa sebuah gambar dalam sub bab judul. Makna simbol 

latar bermakna keadaan sosial masyarakat yang memiliki nilai moral terhadap sikap tokoh 

dalam novel seperti Sara, Jose, Danny. Makna simbol karakter terdapat pada karakter Sara, 

Jose, dan Danny yang masing-masing dari ketiga tokoh tersebut bermakna masalah-masalah 

yang terjadi pada diri manusia. Ketiga tokoh ini sering muncul dalam novel Segitiga Tanpa 

Sisi dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti telah mengambil simbol 

dari sub judul yang ada pada novel Segititga Tanpa Sisi karya Melia Lustojoputro karena 

simbol pada sub judul novel ini memiliki banyak arti dalam sebuah penelitian. 
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