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ABSTRAK 

 

Azizah, Siti. 2019 “Etika Perempuan Madura dalam Buku; Tora Satengkes 

Carpan Madura. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumenep. 

Karya sastra merupakan cerminan kehidupan suatu masyarakat, oleh 

karena itu karya sastra mengandung semua aspek kehidupan manusia seperti nilai-

nilai moral, etika, agama, kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

senada dengan perekembangan sastra Madura, yang akhir-akhir ini semakin 

bergairah  menunjukkan eksistensinya di dunia kesastraan nusantara, seperti puisi, 

dan cerpen berbahasa Madura (carpan Madura) yang mengangkat tentang 

kehidupan masyarakat serta kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh Madura. 

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi 

prinsip, etika dan martabatnya, khususnya para perempuan Madura. Perempuan 

Madura sangat menjaga etika dan harga dirinya lebih-lebih yang sudah bersuami, 

ajeg menjaga diri. Perbuatan zina bagi perempuan Madura adalah perbuatan yang 

hina, pantangan dan larangan ini mereka jaga dengan cukup baik di dalam alam 

bawah sadarnya. Bukan semata karena aturan agama, melainkan lebih kepada 

budaya leluhur mereka. Kehidupan dan kebudayaan masyarakat Madura seperti 

halnya etika yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Madura juga tergambar 

dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul Tora; satengkes carpan Madura. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) nilai-nilai etika 

perempuan Madura yang terkandung dalam buku Tora, Satengkes Carpan 

Madura; (2) bentuk-bentuk etika perempuan Madura yang terkandung dalam buku 

Tora, Satengkes Carpan Madura; (3) fungsi etika etika perempuan Madura di 

tengah masyarakat dalam buku Tora; satengkes carpan Madura.  

Subjek dalam penelitian ini adalah buku kumpulan cerpen bahasa madura 

yang berjudul Tora; Satengkes Carpan Madura. Objek penelitian adalah nilai-nilai 

bentuk, serta fungsi etika yang terdapat dalam buku Tora; Satengkes Carpan 

Madura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah berupa teks buku kumpulan cerpen bahasa 

Madura yang berjudul Tora; Satengkes Carpan Madura. Metode yang digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, 

mencatat, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

yang dibantu dengan buku-buku literatur dan media pendukung lainnya. 

Kemudian analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis reduksi, penyajian 

analisis data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai etika perempuan Madura 

dalam buku kumpulan cerpen Tora meliputi nilai-nilai etika sosial, agama, dan 

kebudayaan . Sedangkan bentuk etika perempuan Madura dalam buku kumpulan 

cerpen Tora terdapat tiga bentuk yaitu bentuk etika sosial, agama, dan individu 

(pribadi). Nilai-nilai dan bentuk etika tersebut masing-masing memiliki fungsi 

tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat Madura. 
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