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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul Skripsi, bertujuan untuk memperjelas kata penegasan 

skripsi, supaya dapat terhindar dari kesalahan membaca pada judul skripsi. 

Maka dalam hal judul sebuah penelitan ialah “Kontribusi Fatayat Nahdlatul 

Ulama (NU) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Pada Pengurus 

Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)”. Adapun penjelasan 

dari judul diatas sebagai berikut: 

1. Kontribusi 

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, 

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun 

sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau 

tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan 

pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam 

pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh 

individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif 

terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di 

daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri didaerah tempat ia tinggal 

sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.
1
 

Kontribusi yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu keterlibatan 

organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung terhadap 

pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung, yang bertujuan untuk 

                                                             
1
 Anne Ahira,Terminologi Kosa Kata, (Jakarta: Aksara, 2012),  77 
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mengembangkan potensi perempuan, baik dibidang hukum, politik, dan 

advokasi. 

2. Perempuan 

Perempuan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang 

(manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkam 

anak, dan menyusui.
2
 Perempuan yang dimaksud pada penegasan judul ini, 

adalah seseorang atau kelompok perempuan yang berada di Provinsi 

Lampung. 

3. Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul „Ulama (kebangkitan „Ulama atau kebangkitan Cendikiawan 

Islam) disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia 

yang bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi.
3
 

4. Pemberdayaan 

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti 

tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.
4
 Pemberdayaan 

adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya.
5
 Maka, Pemberdayaan Perempuan 

adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap 

partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 

2007), 1032. 
3
 KH. Achmad Siddiq. Khittah Nadliyyah (Surabaya: Balai Pustaka, 1980),  27. 

4
 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka 

2007), 242. 
5
Daniel Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam 

wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah ,2017. 
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keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan 

persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. 
6
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk membatasi 

supaya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini judul 

penulis adalah kontribusi perempuan Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan 

perempuan di Provinsi Lampung, yang berfokus pada perempuan Fatayat 

Nahdlatul Ulama dalam menangani masalah-masalah pemberdayaan 

perempuan terutama pada ruang lingkup hukum, politik dan advokasi. 

B. Alasan Memilih Judul 

Dimaksud yakni bertujuan untuk mempertegas alasan penulis dalam 

mengambil permasalah judul. oleh karenanya penulis menguraikan beberapa 

alasan:  

1. Alasan Objektif Judul 

a. Kontribusi Perempuan Nahdlatul Ulama khususnya Fatayat 

merupakan lembaga dalam bidang pemberdayaan perempuan yang 

eksis dan tersebar di seluruh Indonesia di bawah naungan Nahdlatul 

Ulama dan kini masih aktif,hal ini membuat penulis tertarik untuk 

meneliti adanya hubungan pemberdayaan perempuan dengan politik di 

Fatayat Nahdlatul Ulama. 

b. Alasan kedua yaitu berangkat dari gambaran latar belakang peran 

perempuan Nahdlatul Ulama khususnya pada lembaga Fatayat dalam 

kontribusi di masyarakat serta partisipasinya dalam mengembangkan 

program-program yang telah dilakukan. Hal tersebut disebabkan 

                                                             
6
 Yuningtyas dan Andreas “ Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Program 

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul” Jurnal PKS 12, No. 1 (2013): 13-26. 
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beberapa hal yang dihadapi oleh kaum perempuan antara lain 

pelaksanaan akses dan kontrol terhadap sumber daya manusia, serta 

kendala tertentu yang mengharuskan perempuan melakukan fungsi 

reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan yang telah 

dirasakan masyarakat, apakah telah terlaksana seluruhnya atau masih 

adakah hambatan dalam pengembangan program-program yang 

dilakukan. Namun sampai saat ini berdasarkan pengamatan yang 

terjadi di lapangan, tampaknya peran Fatayat maupun lembaga lain 

yang menangani kaum perempuan perempuan belum mampu 

berperan maksimal dalam pengembangan program-program 

pemberdayaan perempuan karena berbagai macam persoalan yang 

membelitnya. Oleh sebab itulah, peran perempuan Nahdatul Ulama 

khususnya Fatayat sangat menjadi sorotan dalam upaya pemberdayaan 

perempuan di masyarakat. 

2. Alasan Subjektif 

a. Bahwa berdasarkan pandangan penulis, penegasan judul dalam 

permasalahan tersebut dapat menjadi suatu penelitian bari bagi 

jurusan Pemikiran Politik Islam. Dalam hal ini dapat menguraikan 

suatu permasalahan pada bidang Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap 

badan otonom yakni Fatayat. 

b. Lokasi penelitian sangat terjangkau oleh penulis dan tidak jauh dari 

tempat tinggal penulis,serta sarana dan prasarana yang mendukung 

dalam penyelesaian penelitian ini. Dengan hal ini,maka penulis akan 

mudah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan guna 
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penyelesaian pada karya ilmiah ini dengan tepat waktu yang sudah 

ditentukan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dimana memiliki 

jumlah penduduk terbanyak nomor 4 dari seluruh Negara.Indonesia juga 

merupakan salah satu Negara yang mayoritas umat muslim terbanyak di 

seluruh Negara.Indonesia mempunyai Organisasi masyarakat Islam salah 

satunya yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dengan prinsip ajaran 

(Ahlusunnah Wal Jamaah) Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma‟ 

(keputusan-keputusan ulama sebelumnya), dan qiyas (Kasus-kasus yang ada 

dalam cerita Al-quran dan Al-hadist).
7
 Nahdlatul Ulama merupakan organisasi 

terbesar yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, 

pendidikan, sosial, keumatan, ekonomi dan kekuatan politik (political power) 

berbasis massa. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di 

Indonesia, dalam hal kuantitas (jumlah pengikutnya)Hal ini dapat dilihat dari 

pengikutnya, ada sejumlah 56% dari penduduk beragama Islam di Indonesia, 

atau sejumlah 237,7 juta orang. 

Paham Ahlusunnah Wal Jamaah, telah mentrasformasikan paham 

keagamaan dan kebijakan yang dianut oleh dianut kebanyakan Pemeluk 

Islam
8
. NU (Nahdatul Ulama) merupakan lembaga Islam yang secara 

eksistensi memberikan kontribusi besar terhadap pada negara Indonesia. 

Selain itu memunculkan sebuah kebangkitan kesadaran politik yang 

                                                             
7
 Laode ida, Nahdataul Ulama muda kaum progresif dan sekularisme baru, (Jakarta: Erlangga, 

2004) 7. 
8
Masmuni, Mahatma, Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara, Jurnal 

Mawa‟izh,Vol. 8, No. 1. 



6 
 

 
 

ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan 

nasional dan dunia Islam. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, diskursus publik tampak tidak bisa dipisahkan 

dari peran ulama. Ulama telah membuktikan diri sebagai aktor penting yang 

berpengaruh secara politis, sosiologis, dan kultural terhadap dinamika historis 

masyarakat Indonesia. 

Memperhatikan dinamika politik NU di atas, NU memiliki Badan Otonom 

(disingkat Banom) adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang 

berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan 

kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom 

dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom khusus perempuan yang 

berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, serta badan otonom berbasis 

profesi dan kekhususan lainnya. Salah satunya ada Gerakan Perempuan NU, 

Fatayat, dan Muslimat di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang merupakan 

sebagai bagian dari dinamika politik NU, Oleh sebab itu perlu adanya salah 

satu upaya untuk melakukan pemberdayaan. Upaya yang dilakukan 

perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama 

memberdayakan perempuan yang lain untuk mencapai suatu kesetaraan dan 

keadilan gender (kesamaan) dalam kehidupan masyarakat, agar meningkatkan 

status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang 

setara dengan laki-laki. Salah satu keterlibatan kelompok asosiasi di Indonesia 

nampak pada organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki lembaga khusus bagi 

kaum perempuan yaitu salah satunya adalah Fatayat. Organisasi Fatayat NU 

merupakan organisasi sosial keagamaan yang beranggotakan kaum perempuan 
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yang beragama Islam berusia 20 tahun sampai dengan 45 tahun atau sudah 

menikah. Latar belakang dibentuknya organisasi Fatayat NU ini didasarkan 

masih banyaknya perempuan mengalami ketidakadilan yang disebabkan 

perempuan dipandang lebih identik berada di ruang domestik, sehingga 

membatasi ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik 

(pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. 2013). Fatayat sendiri memiliki 

21.000 Pengurus ranting di setiap desa/kelurahan. Ada 34 Pimpinan 

Wilayah,680 Pimpinan Cabang di Indonesia, 2.000 PAC di Kecamatan dan 

21.000 Pimpinan Ranting Desa. Tujuan berdirinya organisasi Fatayat NU 

bukan hanya ingin memperbaiki pendidikan perempuan muda terutama 

lapisan bawah atau santri, melainkan ingin perempuan memiliki kemampuan 

dalam berbicara di ruang publik.
9
 Melalui berbagai kegiatan yang ada dalam 

lembaga tersebut, pempuan-perempuan dapat menyuarakan berbagai aspirasi 

kepentingan mereka baik yang bersifat kelompok maupun individu, dalam hal 

ini perempuan-perempuan NU berperan sebagai saran bagi para anggotanya 

dan masyarakat untuk mampu menegembangkan diri dan lebih sensitif 

terhadap isu-isu perpolitikan. Melalui lembaga yang dibentuk oleh Nahdatul 

Ulama dalam menangani permasalahan-permasalahan kaum perempuan, 

diharapkan perempuan NU mampu dalam mengembangkan kesadaran kritis 

perempuan di ruang publik. Kesadaran tersebut juga ditularkan kepada 

masayarakat dengan harapan bahwa perempuan NU dapat mewujudkan 

masyarakat yang berkeadilan gender dan  memiliki kemampuan mumpuni di 

masyarakat.  

                                                             
9
 Nailin Naziyah, Fatayat NU dalam Aspek Kemasyarakatan di Surabaya Tahun 1959-1967, 

Universitas Airlangga surabaya. 



8 
 

 
 

Perempuan NU khususnya Fatayat menjadi strategi penting dalam 

meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya dalam 

pengembangan program-program di masyarakat. Kesadaran mengenai peran 

dan kontribusi perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam 

pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada 

satu pemikiran mengenai pentingnya kemandirian bagi kaum perempuan, agar 

pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan 

merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya 

diikut sertakan dalam pembangunan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan 

dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan 

Bab I Pasal 6 bahwas Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan 

potensi dan peran aktif pemuda.
10

 Oleh karena itu seorang pemuda maupun 

pemudi berhak bagi dirinya untuk diberdayakan dalam mengembangkan 

potensi dan kreativitas yang dia miliki agar terbentuknya generasi yang 

membawa dampak perubahan positif terhadap lingkungan, Bangsa dan 

Negara. Selanjutnya Rahmatan lil alamin Merupakan kedudukan perempuan 

dimaksud. Hal ini dapat dilihat bahwa Islam mengakui terhadap persamaan 

antar manusia, baik antara perempuan dan laki-laki yang beriman kepada 

Allah SWT.
11

 

Peran perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat merupakan 

peran yang sangat agung yang tidak sepantasnya kaum wanita disepelekan. 

Perempuan bukan hanya sekedar kaum yang lemah, namun perempuan bisa 

                                                             
10

Undang –Undang Republik Indonesia,Undang –undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang 

Kepemudaan. 
11

Fauzi, Nurdin, Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Yogyakarta: Gema 

Media, 2009), 31. 
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menjadi sosok yang besar dalam hal yang positif dan baik. Perempuan tidak 

hanya mencakup anak, istri, ibu namun juga sebagai pengabdi dalam 

masyarakat, berarti perempuan dapat menyalurkan dan mengembangkan 

berbagai aspirasi yang dimiliki dan dapat terjun langsung dalam masyarakat 

dengan tetap pada bidang dan batasan-batasannya sebagaimana Allah 

berfirman:  

َّاَف ََا َوَضَعتۡ َوَىيَۡش  ىيَُّهٱَوَضَعتَۡها َقاَىتۡ َسبِّ ِإِّّي َوَضعُۡتَهٓا ُأَّثًٰ َو َي ٌُ ِت  ىُۡأَّثًٰٰۖٲَم ىزََّمُشٱَأعَۡي

 َِ ٍِ ٌَ َوِإِّّٓي ُأِعيُزَها ِتَل َوُرسِّيََّتَها  ٍَشَۡي ََّيُۡتَها  ِِٱَوِإِّّي َص ٌِٱ ىشَّيَۡطٰ   ٦٣ ىشَِّجي

 

“Maka tatkala isteri ´Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya 

Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan 

Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia 

Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang 
terkutuk"(al-imran [3]: 36). 

 

Perempuan disamping perannya dalam keluarga, ia juga bisa 

mempunyai peran lainnya di dalam masyarakat dan negara. Jika ia adalah 

seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk 

mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum perempuan lainnya. 

Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli di dalam bidang tertentu, 

maka ia mempunyai andil dalam urusan tersebut, namun dengan batasan-

batasan yang telah disyariatkan.  

Maka jelaslah bahwa perempuan merupakan tumpuan dasar kemuliaan 

suatu masyarakat bahkan negara. Masyarakat atau negara yang baik dapat 

terlihat dari baiknya perempuan di dalam negara tersebut dan begitu pula 

sebaliknya.  
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Pada latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, dapat terlihat 

bahwa yang selama ini mengemukakan sebagai permasalahan kaum 

perempuan di Provinsi Lampung dan dikalangan umat Islam NU khususnya 

adalah, mengapa gerakan keagamaan perempuan dalam NU khususnya 

Fatayat masih kurang mampu memberikan kontribusi yang kuat di beberapa 

bidang dalam pengembangan program-program yang ditunjukan bagi kaum 

perempuan di masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

dapat melakukan penelitian lebih spesifikasi terkait Kontribusi Perempuan 

Nahdlatul Ulama khususnya Fatayat NU dalam memperjuangkan hak hak 

perempuan. 

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

Berikut ini adalah fokus penelitian penulis yang telah ditetapkan, yaitu 

sebegai berikut: 

1. Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan perempuan Fatayat Nahdlatul 

Ulama Provinsi Lampung. 

2. Kajian penelitian ini terfokus pada kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama 

terhadap metode penerapan pmberdayaan perempuan. 

3. Fokus penelitian ini di batasi pada kajian bidang politik hukum dan 

advokasi yang ada pada Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. 

E. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah  

Berangkat dari masalah penelitian, maka dilakukan identifikasi masalah, 

dimana dalam hal ini yaitu Anggota/Kader Fatayat Nahdlatul Ulama yang 

memahami betul tentang permasalahan yang terjadi oleh perempuan saat ini, 
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Agar peneliti lebih fokus dan terarah,serta agar uraian tidak menyimpang dari 

masalah yang akan di teliti dan tidak menimbulkan kesalahan pahaman, maka 

peneliti ini membahas tentang Kontribusi Perempuan Nahdlatul Ulama dalam 

Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung. 

F. Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang penulis sajikan. Hal ini berdasarkan 

dari latar belakang dari penelitian ini. Supaya dapat menjelaskan terkait 

permasalahan maka, penulis sajikan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Metode Penerapan Pada Program Kegiatan Pemberdayaan 

Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana Kontribusi Pemberdayaan Fatayat Nahdlatul Ulama Dalam 

Pemberdayaan Perempuan Di Provinsi Lampung? 

G. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari  uraian  masalah diatas, maka penulis mengammbarkan 

tujuan penelitian: 

1. Mengetahui Metode Penerapan Pada Program Kegiatan Pemberdayaan 

Perempuan Fatayat Nahldatul Ulama Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui Kontribusi Pemberdayaan Fatayat Nahldatul Ulama 

Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Provinsi Lampung  

H. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah Manfaat dari penelitian ini ambil, sebagaimana sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang baik untuk 

edukasi bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai 

Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Sosial khususnya Fatayat, 

serta pada penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk penulis 

dalam menyelesaikan studi Srata Satu pada Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung (UIN RIL). 

b. Dapat menjadi bahan dan menambah wawasan ilmu bagi mahasiswa 

baik Mahasiswa UIN Raden Intal Lampung maupun masyarakat. 

Referensi penelitian yang akan dilakukan mengenai peran dan 

kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama dalam sistem pemberdayaan 

perempuan khususnya di Provinsi Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat membantu dalam hal menambah referensi ilmu 

politik terkait kontribusi Fatayat terhadap pemberdayaan perempuan 

khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu memberikan konklusi 

kepada pemerintah atau instansi serta organisasi tentang 

pemberdayaan serta hak-hak perempuan di Provinsi Lampung. 

b. Bagi  penulis,  manfaat praktis bertujuan untuk mambantu dalam 

menambah ilmu pengetahuan. Selain itu menjadi wadah 

alternatif penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan kepada 

masyarakat setelah penulis selesai studi UIN RIL  Raden Intan 

Lampung khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 
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c. Harapannya menambah perpustakaan bagi para mahasiswa dan 

pembaca tentang besarnya Kontribusi Perempuan Nahdlatul Ulama 

dan pemberdayaan perempuan. 

I. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu rujukan bagi penulis 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan penelitian dan suatu 

permasalah baik objek maupun tujuan penelitian. Oleh karena, tujuannya untuk 

mengvalidasikan suatu penelitian penulis terkait Kontribusi Fatayat terhadap 

pemberdayaan perempuan, maka Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan 

sangat penting untuk penulis paparkan.  

1. karya ilmiah dalam Skripsi Ilmu Hukum oleh Shandi Patria Airlangga 

Universitas Lampung dengan mengangkat skripsi yang berjudul “Peran 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak-anak”. Fokus 

kajian dari skripsi tersebut berada pada perumusan strategi perlindungan 

anak yang dibentuk melalui badan pemberdayaan perempuan guna 

membantu Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberian perlindungan. Sedangkan penelitian penulis berfokus 

upaya atau kontribusi perempuan Fatayat NU dalam pengembangan 

program hukum, politik dan advokasi yang telah dilakukan dalam 

kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat Lampung.  

2. Skripsi selanjutnya oleh Nika Rizki Fitrina Universitas Negeri Semarang 

dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan 
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Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan”. Fokus 

kajian skripsi tersebut pada upaya peningkatan industri kecil di pedesaan 

guna sebagai sarana dan prasarana kaum perempuan sebagai salah satu 

program pemerintah yang dikoordinasi oleh Dinas Perindustrian 

Perdagangan Pertambangan dan Energi. Sedangkan penelitian penulis 

yang membedakan ialah terletak pada perbedaan fokus penelitian dan 

tempat penelitian, misalnya pada penjelasan penelitian ini tersentral pada 

upaya atau kegiatan kontribusi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama 

dalam pemberdayaan perempuan di masyarakat khususnya Provinsi 

Lampung. 

3. Jurnal selanjutnya yaitu oleh Indah Ahdiah Universitas Tadulako Palu, 

Sulawesi Tengah dengan karya ilmiah yang berjudul “Peran-peran 

Perempuan Dalam Masyarakat”. Fokus kajian jurnal tersebut terletak 

pada belum banyaknya masyarakat terutama perempuan yang 

mengetahui peran-perannya dalam masyarakat di mana perempuan lebih 

terlihat pada fisiknya yang kemudian berpengaruh pada kedudukannya 

di tengah masyarakat. Dari kedudukan tersebut menepatkan perempuan 

dalam budaya patriarki sebagai mahluk manusia kedua. Sedangkan  pada 

penelitian penulis ialah peran perempuan dalam memperjuangkan hak-

haknya di tengah masyarakat sebagai bukti bahwa perempuan mampu 

ikut serta dalam berbagai aspek kegiatan di masyarakat maupun di 

pemerintahan. 
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J. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penilitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Dalam hal ini pendekatan dekriptif kualitatif suatu gambaran terhadap 

aspek sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu 

Burhan Bungin, mengatakan bawah suatu penelitian yang bersifat sosial, 

pada umumnya menggunakan format deskriptif kualitatif. Selanjutnya 

tujuan sebagai gambaran dan ringkasan terahadap suatu gejala sosial pada 

masyarakakt mencari suatu kesimpulan pada kepermukaan, sebagai suatu 

karakter, ciri, model, tanda, sifat, dan/atau gambaran tentang kondisi.
12

 

2. Jenis dan Sifat 

a. Jenis  

jenis penelitian yang dimaksud menggunakan jenis penelitian 

lapangan (Field Research). Field Research adalah  penelitian yang 

dilakukan berdasarkan objek penelitian lapangan atau dalam realita 

masyarakat
13

. Jenis penelitian ini berpengaruh terhadap isi dan obejk 

penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitianSelanjutnya 

dilakukan terhadap pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama di 

Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. 

b. Sifat  

Adapun sifatnya deskriptif kualitatif.  Deskriptif Kualitatif  

merupakan suatu metode bertujuan melakukan deskripsi, sistematis, 

gambaran dan objektif. Selanjutnya deskriptif kualitatif yaitu 

                                                             
12

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cet- ke 7, h. 30. 
13 Ibid, 32 
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penggambaran secara sistematis, faktual dan pasti mengenai sifat-

sifat dan fakta populasi
14

. Oleh karenya  penelitian ini bertujuan 

menggambarkan upaya yang dilakukan lembaga Fatayat Nahdlatul 

Ulama dalam pengembangan program-program pemberdayaan 

perempuan yang telah dirasakan oleh masyarakat, dikemudian akan 

mendapatkan gambaran secara umum secara komprehensif terkait 

melalui sistem pemberdayaan perempuan. 

Berdasarkan  hal tersebut  dapat ditegaskan pada penelitian ini 

memaparkan dan menggambarkan keadaan yang terjadi pada 

lembaga Fatayat terhadap kontribusi perempuan di daerah Lampung. 

3. Sumber Data 

Sumber-Sumber pada penelitian kualitatif memfokuskan pada objek 

penelitian ini. Sumber data yang dimaksud mengambil data dari referensi 

maupun data yang berada pada lapangan. Data yang diambil sesuai 

dengan objek penelitian yang diambil. Dalam hal ini sumber data yang 

diambil berkaitan dengan judul penelitian. Adapun Data tersebut ialah : 

a. Primer 

Data primer merupakan data yang didapati pada  pengamatan  

atau partisipan secara benar-benar menyaksikan suatu peristiwa-

peristiwa.
15

  Data primer diambil dari lapangan yang berkaitan 

langsun dengan penelitian penulis, baik berupa gambar, data maupun 

wawancara. Pada penelitian ini menurut Spradley dalam (Moleong), 

                                                             
14 Eusami Usman, Setiady Akbar, Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),  

4. 
15 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 
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informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan 

yaitu : 

1) Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu 

kegiatan   atau   lokasi   aktivitas   yang   menjadi   target   atau 

perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan 

memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan. 

2) Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan 

dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 

3) Subyek  mempunyai  cukup  banyak  waktu  dan  kesempatan 

untuk dimintai informasi. 

4) Subyek  yang dalam  memberikan  informasi  tidak  cenderung 

diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, 

masih   jujur   dalam  memberikan   informasi.
16

 

b. Sekunder  

Sekunder adalah yang berasal dari bahan referensi yang diambil. 

Biasanya data sekunder penunjang dari data utama yang berkaitan 

dengan penelitian. Selanjutnya data yang telah ada, baik pada bentuk 

laporan maupun pada  tulisan. Selanjutnya dilakukan dan disajikan 

kepada umum oleh lembaga dan instansi secara langsung pada data 

yang sudah tersedia
17

. Data yang tersedia adalah data yang didapat 

oleh penelitian pada saat melakukan pra penelitian. Selanjutnya 

penelitian yang didapat dibedakan berdasarkan sifat dan jenis data 

                                                             
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004), 
165. 

17
 Ibid, 309. 



18 
 

 
 

penelitian,  sehingga  kedua-keduanya  data ditetapkan  sebagai 

suatu data tambahan atau pendukung dalam sebuah karya tulis 

ilmiah. Dibawah Tabel pertama. 

No Jenis Sifat  

1 Struktur Pengurusan 

Fatayat Nahdlatul Ulama 

Arsip 

 Tabel.1 

Data Sekunder 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi  

Observasi merupakan metode pengamatan secara sistematis 

terhadap gejala sosial yang akan diteliti.
18

 Penelitian yang pertama 

adalah metode dilakukan pada saat sebelum penelitian dimulai, hal ini 

menjadi suatu keharus dalam melaksanakan proses penelitian. 

Selanjutnya, setelah melakukan proses penelitian seperti proposal, 

maka peneliti tersebut memberikan surat awal pertama kepada 

lembaga yang terkait, dimana dalam hal ini Kantor Wilayah Pengurus 

Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. 

b. Interview 

Interview merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang 

tujuannya  digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan 

melalui pembicaraan secara interaktif dalam mengambi data 

                                                             
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145. 
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penelitian.
19

 Metode  interview dilakukan secara bebas dan terpimpin, 

yaitu suatu pembebasan kepada orang yang ingin dilakukan interview 

untuk memberikan suatu tanggapan atau jawabannya yang bersifat 

keterangan, dan sesuai pada panduan  atau  pedoman wawancara yang 

disediakan penulis. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tujuan 

melakukan interview supaya memudahkan penulis dalam melakukan 

interview untuk mendapakan sumber yang berkaitan dengan masalah 

peneltian tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan atau arsip yang berkaitan dengan 

peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya Dokumen biasanya 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. 

Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini menggunaka 

dokumentasi seperti foto, arsip dan referensi yang berkaitan dengan 

penelitian serta dokumen yang sudah disimpan dan dibukukan di 

Kantor Pengurs Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data  dilakukan sejak pada  mulainya penelitian, 

selanjutnya selama proses penelitian dilaksanakan maka data tersebut 

diperoleh. Teknik analisa data diambil Ketika sesudah diperoleh maka 

selanjutnya dikumpulkan  dan diolah  secara teratur. Pada Awalnya 

teknik analisa data penulis dilakukan yaitu observasi dan wawancara 

secara tertib, selanjutnya dilakukan pengeditan dari hasil observasi dan 

                                                             
19

 Mardalis, 64. 
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dilakukan suatu reduksi data yang telah diperoleh pada saat di lapangan. 

Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dapat dialukan penyusunan 

denga menyimpulkan  data. 

6. Metode Analisisa 

a. Reduksi Data 

1) Mengorganisasi suatu data-data yang telah didapat, selanjutnya 

mengelompokkan  hasil-hasil dari sebuah wawancara  yang 

berdasarkan pada tahap penelitian. Tahap penelitian adalah   

dengan  membuat suatu kelompok  anggota Fatayat terhadap 

kontribusi dalam pemberdayaan yang dilakukan pada Fatayar 

Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.  

2) Menyusun suatu keterangan dan catatan-catatan berbagai hal  

termasuk yang bekenaan dengan kegiatan atau aktivitas serta 

melakukan proses-proses yang telah dilakukan penelitian. 

Sehingga peneliti tersebut dapat menemukan data. Biasanya  

metode yang sering dipakai terhadap pereduksi suatu data, dengan 

cara melakukan tahapan seleksi  yang begitu ketat dan melalui 

sebuah  ringkasan atau uraian yang  singkat. Selanjutnya  

Menggolongkan ke dalam pola yang lebih umum, luas dan 

sebagainya. Setelah  melakukan wawancara kepada seseorang, 

peneliti membuat keterangan berupa suatu catatan sementera 

(ringkasan) ini berlangsung dan terus menerus sehingga  

wawancara telah selesai. Selanjutnya  berdasarkan  keterangan 

yang telah dibuat tersebut,   maka   peneliti selanjutnya membuat   
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pilihan mengenai  bagian  data yang  akan  dihilangkan  dari 

sebuah pola  untuk dijadikan sebuah ringkasan terhadap   

sejumlah data-data  yang tersebar.
20

 

3) Penyajian Data 

Setelah data dilakukan reduksi, selanjutnya langkah itu 

dilakukan dengan cara melakukan display data atau menyajikan 

data pada hasil penelitian yang berupa keterangan-keterangan 

yang bersifat deskripsi. Penyajian data dapat dikatakan 

penyediaan data yang telah dikumpulkan dari bebrapa sumber. 

Selanjutnya Pada penelitian yang bersifat  kualitatif  ini 

memberikan data yang ditampilkan  dalam  bentuk  uraian  atau  

catatan- catatan kecil yang berhubungan dengan studi kajian 

penelitian
21

 . 

4) Verifikasi Data 

Verifikasi sebuah data dapat dilaksanakan secara terus-   

menerus  sepanjang proses penelitian dapat dilakukan. 

Verifikasi data adalah pengumpulan dengan cara melakukan 

pengecakan yang berawal Sejak dari  pertama memasuki 

lapangan dan proses-proses pengumpulan  data,  peneliti  

melakukan usaha secara valid, yang tujuannya untuk 

menganalisis data dilapangan dan tahapan selanjutnya mencari 

sebuah makna sebuah data yang dikumpulkan. 

                                                             
20

Sutrisno, Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000),  233. 
21

Saifuddin, Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998),  7. 
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  Selanjutnya  mencari  pola  tema,  keterkaitan  persamaan, 

dan dituangkan   dalam   bentuk hipotesa   yang masih   bersifat   

tentatif. Pada tahapan selanjutnya  melakukan keterangan yang 

menarik  sebuah kesimpulan   dari spesifikasi sebuah  data   yang  

telah direduksi dan   disajikan.  Untuk   selanjutnya   menuju   

kesimpulan   akhir yang mampu   menjawab   permasalahan   

yang dihadapi dalam kontribusi perempuan NU dalam sistem 

pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung.  

Seiring dengan bertambahnya suatu data yang dilakukan  

melalui verifikasi secara terus-menerus,   maka dapat  diperoleh   

kesimpulan yang bersifat Umum dan diperoleh sebuah proses 

perbandiangan antara data-data. Data selanjutnya dilakukan 

verifikasi melalui sebuah teori Tringulasi data. Yang dimaksud 

adalah teori yang dilakukan pada perbandingan sebuah hasil 

temuan yang diantaranya anggota pengurus Organisasi Nahdatul 

Ulama dalam bidang khusus. Selanjutnya pengumpulan 

temuanya dapat dijadikan suatu pertimbangan penting bagi 

penelitian ini, dalam rangka melakukan sebuah tahapan reduksi 

data dan verifikasi sebauh data yang akurat. 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah suatu struktur dari penelitian penulis. 

Tujuannya untuk mengambbarkan penelitian penulis secara tertib dan tersusu 

rapih. Sehingga sistematika pembahasan dapat mampu memberikan suatu 

konsep yang berada pada bab yang berada pada penelitian penuli. Selanjutnya 
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Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang 

berkaitan satu sama lainnya. 

BAB I  : Pada Bab I membahas pada bagian bab pendahuluan, secara 

sistematika pembahasan Bab I Pendahuluan terdiri dari Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

yang Relavan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : Pembahasan Bab II tentang fatayat dan pemberdayaan perempuan. 

Dalam hal ini sub pembasahan terdari: Kajian Fatayat Nahdatul 

Ulama Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Konsep fatayat 

Nahdatul Ulama  

BAB III  : Pembahasan Bab III mengenai kiprah fatayat Nahldatul Ulama di 

Provinsi Lampung yang terdiri dari: Gambaran umum organisasi 

Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung, sejarah berdirinya 

Organisasi Nahdatul Ulama (NU), Lembaga Fatayat NU Sebagai 

Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung, Esksistensi Fatayat 

Nahdatul Ulama (NU) Di Provinsi Lampung dan Data Kontribusi 

Fatayat. 

BAB IV  : Pembahasan pada Bab IV mengenai Kiprah Fatayat Nahdatul 

Ulama Di Provinsi Lampung, dalam hal ini terdiri dari sub: 

Deskripsi kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dalam 

pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung dan analisis metode 

pada program kegiatan pemberdayaan perempuan di Fatayat 

Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung. 
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BAB V  : Pembahasan Bab V mengenai Bab Penutup yang Memuat tentang 

kesimpulan dari penelitian yang termuat pada analisis penelitian 

yang secara singkat, kemudian saran dan rekomendasi-rekomendasi 

baik secara praktisi maupun secara keilmuan dan peneliti juga bisa 

merekomendasikan tentang perlunya penelitian selanjutnya serta 

mengimplementasikan penelitian tersebut dalam pemecahan 

masalah praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Metode Penerapan Pada Program Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di 

Fatayat Nahdatul Ulama Provinsi Lampung Dalam hal ini metode penerapan 

program pemberdayaan perempuan dilakukan dengan melihat langsung 

dilapangan. Seperti program sosialisasi peraturan atau kebijakan terkait 

Politik Hukum dan Advokasi. Dalam rangka menetapkan suatu program 

maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajak untuk berdiskusi 

bersama dan melakukan pendekatan persuasif. Melakukan inventarisir data 

masyarakat terhadap program UMKM; maksudnya adalah untuk 

mengumpulkan data masyarakat yang memiliki UMKM dengan cara 

langsung turun kepada basis yang telah ada. Melakukan kualifikasi data 

terhadap bidang UMKM yang dikelola; maksudnya membagikan terhadap 

bidang UMKM yang dijalankan pada masyarakat yang ada, sehingga dapat 

menjadi awalan untuk tahap pendataan yang akan berkelanjutan. 

Pengumpulan data dan kualifikasi berjalan langkah selanjutnya melakukan 

pelatihan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan; 

melaksanakan pelatihan sebagai bentuk kontribusi Fatayat untuk 

mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelolah UMKM. 

Ketika selesai pada tahap selanjutnya melakukan praktek sekaligus 

pendampingan terhadap pengawasan yang dikerjakan oleh masyarakat; 

tahapan terkahir ini adalah bentuk pengawasan apakah sudah berjalan atau 

belum, sehingga mendapatkan evaluasi pada tinkatan keberhasilan terhadap 

71 
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pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan. Penerapan terkait program 

kegiatan pemberdayaan perempuan di Fatayat Nahdatul Ulama Provinsi 

Lampung dilakukan dengan cara melihat langsung atau bertemu dengan 

pemberdayaan perempuan yang ada pada provinsi Lampung. Selain itu 

pelaksanaan yang dilakukan oleh Fatayat Nahdatul Ulama dalam 

menjalankan kewajibannya sebagai representatif dari kepentingan 

perempuan muda muslim di seluruh Indonesia, harus dapat dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan emosional terhadap basis yang telah 

dibuat. Metode penerapa program kegiatan pemberdayaan perempua di 

Fatayat Nahdatul Ulama Provinsi Lampung, berdasarkan wawancara 

dilakukan dengan live in (langsung). Selanjutnya berdasarkan hasil dari 

wawancara yang telah diambil Metode penerapan pada kegiatan 

pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara pendekatan 

pemberdayaan perempuan. Hal ini sebagaimana teori pemberdayaan dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Indikator keluaran (output indicator) ditandai dengan telah  

diselenggarakannya pemberdayaan terhadap perempuan.  

b. Indikator hasil (income indicator) ditandai dengan perempuan yang 

telah diberdayakan mampu berusaha menunjang ekonomi sesuai dengan 

keterampilan mereka.  

c. Indikator dampak (impact indicator) ditandai dengan perempuan yang 

diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan 

usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan membentuk perempuan 

lain guna mengembangkan keterampilan mereka. 
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2. Kontribusi Fatayat Nahdatul Ulama Dalam Pemberdayaan Perempuan Di 

Provinsi Lampung telah berjalan deengan baik, dan memiliki sebuah 

pengaruh yang besar bagi perempuan Muslim di Provinsi Lampung. 

Misalnya Program yang ditetapkan oleh Fatayat Nahdatul Ulama Provinsi 

Lampung memiliki suatu dampak yang sangat luar biasa. Baik secara 

pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi Fatayat Nahdatul Ulama 

(NU) dalam pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung, setidak-

tidaknya memiliki suatu dampak yang jelas di perempuan muslim Provinsi 

Lampung. Seperti terdapat suatu akses pendidikan bagi para perempuan 

muslim Lampung mengenai persoalan yang dihadapi. Hal ini dilakukan 

dengan cara seminar, diskusi publik, sampai kepada pengkaderan. Maka 

dapat disimpulak Kontribusi Fatyat Nahdatul Ulama (NU) dala 

pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung telah dilakukan dengan 

sungguh, sebagaiman telah ditetapkan suatu program yang ada. 

Selanjutnya lembaga Nahdlatul Ulama memiliki tujuan yakni mewujudkan 

tatanan masyarakat tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan 

demokratis atas dasar Islam Ahlusunnah Wal Jamaah. Oleh karena 

Nahdlatul Ulama bersandar pada paham Ahlusunnah Wal Jamaah, maka 

harus dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam 

dengan Menggunakan pendekatan madzhab. 
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B. Rekomendasi 

Penulis akan sajikan beberapa saran sebagai bentuk hasil dari penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Lembaga Nahdlatul Ulama Pengurus Wilaya Lmapung 

dapat lebih baik lagi dalam menetapkan suatu program, misalnya program 

yang ditawarkan adalah masalah pokok harian perempuan Provinsi 

Lampung. Selain itu Lembaga Nahdlatul Ulama (NU) sejatinya merupakan 

organisasi yang berbasiskan Islam (agama) di Indonesia. Harapannya 

organisasi  berbasiskan Islam dan berprinsip pada paham ahlusunnah wal 

jama’ah dapat menjadikan suatu representatif bagi rakyat untuk 

menyuarakan aspirasi masyarakat terutama warga Nahdlatul Ulama. Hal 

demikian dapat berfungsi sebaga wadah dalam menyelesai suatu pokok 

permasalahan yang ada. Oleh karenanya Lembaga Fatayat Nahdlatul Ulama 

diharapkan mampu sebagai perwakilan bagi perempuan dalam melawan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan di 

Indonesia tidak lagi menjadi objek bagi kekerasan seksual, dan diskriminasi 

terhadap politik. 

2. Diharapkan dengan selesainya karya ilmiah ini dapat memberikan masukan 

para pengurus Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung untuk 

menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan 

menjalankan amanat dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sehingga tugas yang diemban sebagai representatif dari 

kepentingan masyarakat perempuan Muslim Indonesia. 
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Demikianlah  penelitian karya ilmiah penulis, yang disusun dalam bentuk 

skripsi, harapannya skripsi ini ditulis supaya menambah wawasan bagi para 

pembaca dan para aktivitis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan bagi 

mahasiswa terkhusus UIN Raden Intan Lampung.  
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