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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian kali ini berjudul Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Novel 

Entrok Karya Okky Madasari, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan feminisme. Pendekatan feminisme adalah suatu pendekatan yang 

memfokuskan kepada citra perempuan serta steroetipe perempuan dalam karya sastra 

yang dimana kajian feminisme membahas tentang gender seorang perempuan yang 

dimana terdapat peran dan kedudukan perempuan maupun ketidakadilan gender, 

distribusi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. 

Cara kerja pendekatan feminisme dalam peran dan kedudukan perempuan 

adalah  dengan menganalisis tingkah laku tokoh-tokoh, terutama tokoh perempuan 

dalam novel Entrok dengan memunculkan peran perempuan dan kedudukan 

perempuan didalam novel tersebut. Pendekatan feminisme diterapkan pada penelitian 

ini untuk menelaah hal-hal yang berhubungan dengan gender, terutama peran dan 

kedudukan perempuan. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian sastra merupakan cara yang dipilih karena menilai melalui 

bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang hasilnya akhirnya berupa data deskriptif yang didalamnya merupakan kata-kata 

yang tertulis. Metode kualitatif keseluruhannya memanfaatkan tafsiran melalui 
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bentuk-bentuk deskriptif, dan lebih mementingkan hasil yang ingin dikaji yaitu 

tentang peran perempun antara lain peran reprodukktif, peran produktif dan peran 

sosial serta kedudukan perempuan didalam sektor domestik dan sektor publik pada 

novel Entrok karya Okky Madasari.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian diskriptif adalah cara peneliti untuk 

mengungkapkan sifat suatu individu, kondisi, dan kelompok tertentu melalui 

penggelan-penggalan satuan cerita yang tersaji dalam novel dan penggalan-penggalan 

terebut kemudian dianalisis. 

Sejalan dengan itu, hal ini memili tujuan untuk menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, situasi maupun bermacam-macam kejadian yang berhubungan 

dengan realita sosial yang terdapat dalam masyarakat yang menjadikannya sebuah 

objek penelitian, dan berusaha menarik hal tersebut ke permukaan sebagai salah satu 

ciri, karakter, sifat, model, tanda atau citraan, tentang kondisi maupun situasi suatu 

fenomena tertentu. Oleh karena itu, deksriptif digunakan untuk mendiskripsikan peran 

dan kedudukan perempuan dalam novel Entrok karya Okky Madasari. 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber data 

 Sumber data yang berkaitan dengan penelitian adalah data yang berupa tulisan 

(teks), dalam hal ini sumber data merupakan objek dari penelitian yang mana data 

diperoleh ialah sebuah karya yang berupa naskah dan data dari penelitian berupa 

kutipan satuan penggalan cerita yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang 

dikaji serta menjadi objek penelitian.  Sumber data yang digunakan sebagai bahan 
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penelitian Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Novel Entrok Karya Okky 

Madasari adalah sebagai berikut : 

 

Judul  : Entrok 

Pengarang : Okky Madasari 

Tata Sampul : Restu Ratnaningtyas 

Tata illustrasi : Restu Ratnaningtyas 

Tebal isi : 282 Halaman 

Cetakan : Pertama, Tahun 2010, Cetakan kedua, Maret 2015 

Penerbit : PT.Gramedia Pustaka Utama 

 

3.3.2 Data Penelitian 

 Data merupakan segala fakta dan keterangan yang dapat menggambarkan 

suatu keadaan yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk bahan penelitian. Karena 

itu data diseleksi dan diambil dengan seksama dengan memperhatikan indikator-

indikator penelitian yang ada di dalam penelitian ini. Berdasarkan dari penggalan-

penggalan satuan cerita yang terdapat di dalam novel yang sesuai dengan (1) peran 

perempuan dalam novel Entrok karya Okky Madasari dan (2) kedudukan perempuan 

dalam novel Entrok karya Okky Madasari. Wujud data dalam penelitian ini berupa 

satuan cerita, dialog, paragraf, dan bagian dari kalimat yang ada didalam novel. Peran 

perempuan dalam kajian ini adalah data-data yang memuat tentang peranan 
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perempuan yang terbentuk karena ketidakadilan gender, dan kedudukan perempuan 

yang merupakan gambaran perempuan akibat ketidakadilan gener. 

 Indikator merupakan hal penting dalam penelitian, indikator bersifat 

memagari atau membatasi agar peneliti lebih terfokus kepada pokok permasalahan 

dan dalam mengelompokkan data-data. Maka indikator penelitian dalam penelitian 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3.2 

Indikator Peneltian 

Peran dan Kedudukan Perempuan dalam novel Entrok karya Okky Madasari 

 

No Aspek Fokus Indikator Deskripsi 

1. a. Peran 

perempuan 

a) Peran 

reproduktif 

1. Mengurusi kebutuhan 

keluarga 

   -   Memasak 

   -   Menyiapkan 

makanan 

   -   Menyiapkan 

keperluan keluarga 

2. Merawat keluarga 

    -   Mengasuh anak 

    -   Menjamin seluruh    
anggota keluarga sehat 
 

 

 

 

 

peran yang seakan 

sudah menjadi 

bagian dari 

perempuan yang 

dianggap sebagai 

fungsi utama 

perempuan yang 

didasarkan kepada 

bahwa perempuan 

diidentikkan 

dengan mengurus 

kebutuhan rumah. 

 

b) Peran 

produktif 

1.Bekerja di luar rumah 

- Buruh 

- Pedagang 

2.Memenuhi kebutuhan 

- Memenuhi 

kebutuhan pangan  

- Memenuhi 

kebutuhan 

sandang 

3.Menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan 

 -      Menghasilkan 

uang 

 -      Menghasilkan 

bahan pangan  

 Kebanyakan hanya 

buruh ataupun 

pekerjaan-

perkerjaan yang 

lazimnya dilakukan 

wanita, peran ini 

juga bergantung 

kepada kondisi 

ekonomi. 
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c) Peran sosial 1. Dilakukan dalam 

tingkatan kelompok 

masyarakat 

  - Membantu dalam 

sebuah kegiatan 

(rewang) 

  -  Membantu 

menyiapkan keperluan 

hajatan (memasak)    

   

  

 

Hal yang dilakukan 

dalam kelompok 

masyarakat, 

biasanya 

perempuan hanya 

melakukan yang 

berhubungan 

dengan memasak 

dan dilakukan 

hanya disekitaran 

rumah atau 

kampung saja, serta 

tidak dilakukan 

dalam kelompok 

yang lebih luas. 

 

 

d) Peran ganda 1. menjalankan dua 

peran  

     - Bekerja dan 

mengurusi kebutuhan 

rumah 

      - Bekerja diluar 

rumah dan bertanggung 

jawab dengan urusan 

rumah. 

 

Menjalankan dua 

peran dalam satu 

waktu sehingga 

beban kerja lebih 

berat, menimbulkan 

beban yang lebih 

berat. 

 

2. b. Kedudukan 

perempuan 

a) Kedudukan 

perempuan di 

sektor domestik  

1. Kedudukan di bawah 

laki-laki 

    - Pengambilan 

keputusan kurang 

diperhitungkan. 

    - Sebagai Ibu rumah 

tangga. 

     - Tidak memiliki 

otoritas 

     

 

 

Dalam hal ini, 

perempuan masih 

hanya dianggap 

Kedudukannya 

dibawah laki-laki 

yang menyebabkan 

perempuan masih 

mendapatkan 

pengkerdilan 

 b)Kedudukan 

perempuan di 

sektor publik 

1. Termarjinalkan 

    - Sebagai  second 

gender 

    - Tidak dapat 

mengaktualisasikan diri 

     - Cenderung 

Didominasi laki-laki 

     -   Per-gundikan 

Dominasi laki-laki 

terhadap 

perempuan disektor 

public dan posisi 

anatara laki-laki 

dan perempuan 

yang tidak 

seimbang. 
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Indikator-indikator tersebut berfungsi agar peneliti lebih mudah dalam 

menjaring data yang tepat untuk dianalisis. Setiap indikator-indikator tersebut 

dioperasikan kedalam novel berdasarkan kutipan dialog antar tokoh atau narasi yang 

berupa penggalan satuan cerita. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, 

instrumen dalam penelitian sastra ialah peneliti itu sendiri. Posisi sebagai instrumen 

terkait dengan teks, bukan kepada individu atau sekelompok individu yang menerima 

perlakuan khusus. Data diperoleh seara natural berdasarkan kepada standar tertentu, 

misanya kriteria seperti yang ada pada indikator penelitian.  Pengambilan data yang 

seperti ini tidak dapat menggunakan tes, observasi maupun interview. Baik dan 

tidaknya data yang didapat bergantung kepada instrumen penelitian yaitu peneliti itu 

sendiri. 

TABEL 3.4 

Instrumen Pengumpulan Data 

Peran dan Kedudukan Perempuan dalam dalam novel Entrok karya Okky Madasari 

 

NO KODE DATA ASPEK DESKRIPSI INTERPR

ETASI 

Peran Perempuan Kedudukan 

Perempuan 

PPR PPP PPS PPG KSP KSD 

1 EN/2015/Hlm-

n/PPR 

         

2 EN/2015/Hlm-

n/PPP 

         

3 EN/2015/Hlm-

n/PPS 

         

4 EN/2015/Hlm-

n/PPG 

         

5 EN/2015/Hlm-

n/KSP 

         

6 EN/2015/Hlm-

n/KSD 
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Keterangan Instrumen pengumpul data 

Kode data : EN : Entrok 

   2015 : Tahun terbit novel 

   Hlm : Halaman 

   PPR : Peran reproduktif 

   PPP : Peran produktif 

   PPS : Peran sosial 

   PPG : Peran ganda 

   KSP : Kedudukan dalam sektor publik 

   KSD : Kedudukan dalam sektor domestik 

 Pemberian kode dimaksudkan untuk mempermudah  peneliti dalam proses 

pengumpulan data dan untuk lebih memudahkan memahami kode-kode yang 

dipaparkan maka dibubuhkan keterangan untuk setiap kode yang tertera. 

3.5 Teknik Penelitian 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting di dalam proses 

peneleitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik mebacca karya sastra secara 

cermat, adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data sebagai berikut : 
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1) Membaca novel Entrok karya Okky Madasari secara cermat. 

2) Mempersiapkan lembar pengumpulan data 

3) Mencari dan mengelompokkan data 

4) Memberikan kode pada setiap satuan penggalan cerita 

5) Menyeleksi data secara menyeluruh pada setiap data yang berupa satuan 

penggalan cerita. 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data digunakan agar lebih mudah dalam mengorganisasi dan 

mengurutkan data kedalam pola dan kategori  didalam satuan satuan penggalan cerita 

yang sesuai dengan indikator kedalam sauatu uraian dasar yang membentuk anggapan 

dasar. Data yang terkumpul berupa satuan penggalan cerita, yang dikelompokkan, 

diatur dan diurutkan serta diberi kode. Pengorganisasian dan pengelolaan tersebut 

bertujuan untuk  menemukan tema dan anggapan dasar dalam penelitian yang akan 

diangkat. Karena pokok penelitian kualtitatif adalah menemukan teori dan data 

disamping untuk menguji dan menentukan kebenaran. 

 Terdapat tiga teknik analisis data yang cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain adalah reduksi data, menyajikan data dan menarik 

kesimpulan. Ialah sebagai berikut :  

1) Reduksi Data 

Data yang telah diperoleh di lapangan memiliki jumlah yang cukup bervariasi, 

namun perlu dicatat secara teliti dan terinci. Meredukdi data termasuk didalamnya 

merangkuum, memilih data-data pokok, yang terfokuskan kepada hal-hal yang 

bersifat penting, melalui tema dan pola serta mengkesampingkan yang tidak perlu. 
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Data yang telah mendapatkan reduksi akan memberikan sebuah gambaran yang 

diingkan sehingga bersifat jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan 

data-data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

2) Penyajian Data

Setelah pereduksian data, maka selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan 

data dalam bentuk penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui : uraian singkat, 

hubungan antara kategori dan bagan.. Kemudian peneliti mendeskripsikan data yang 

telah terkumpul dan telah direduksi. Dan menyajikan data sesuai dengan peran dan 

kedudukan perempuan.  

3) Penarikan Kesimpulan

Pernarikan kesimpulan dilakukan bila semua data telah terkumpul. Penarikan 

kesimpulan umumnya merupakan kesimpulan yang dipaparkan dan bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak terdapat bukti yang kuat untuk mendukung 

pada tahapan pengumpulan data yang berhubungan dengan peran dan kedudukan 

perempuan.  


