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ABSTRAK 

 

     Perempunan sedari kecil harus diberikan pendidikan Islam,  

mereka akan mengalami kesulitan dan kebingungan serta tidak 

mengetahui  apa yang harus diperbuat, Pada masa remaja ini dia akan 

mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, mudah terbawa 

pada pergaulan bebas dan kehidupan yang tidak tertata. Pemberdayaan 

Pendidikan Islam untuk perempuan menjadi penting sebab pada 

dasarnya masa remaja perempuan adalah masa persiapan untuk 

berlatih dan membina potensi yang ada dalam dirinya sebagai hamba 

Allah yang berbakti, untuk menjadi calon istri dan ibu yang baik, 

calon cendekiawan muslimah, calon peneliti ilmiah, calon 

muballighah, calon ulama perempuan, calon politikus bangsa, calon 

pemimpin perempuan dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam 

dan sesuai juga dengan fitrah kewanitaan kesejahteraan tiap keluarga 

nantinya akan membantu terwujudnya kesejahteraan suatu negara. 

Perempuan sering disebut-sebut sebagai madrasah pertama. Dalam 

mempelajari pendidikan Islam dapat diperoleh secara formal, non-

formal maupun informal. Melalui informal yaitu salah satunya 

organisasi IPPNU yang berada di lingkungan masyarakat. Peneliti 

mengambil judul “Peran organisasi IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten Lampung Utara. 

Dengan rumusan masalah peran organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten 

Lampung Utara, bagaimana upaya yang dilakukan organisasi IPPNU 

dalam pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara, dan apa faktor pendukung dan aktor 

penghambat bagi organisasi IPPNU dalam pemberdayaan pendidikan 

Islam untuk perempuan di Kabupaten Lampung Utara. Dalam 

mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan informan sebagai 

sumber informasi. Kesimpulan dan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa peran organisasi IPPNU dalam pemberdayaan pendidikan 

Islam untuk perempuan di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai 

informator, komunikator, motivator, edukator, inovator dan fasilitator. 

Peran tersebut dijalankan dengan membentuk lembaga-lembaga, 

antara lain: lembaga jamiyah yaitu jamiyah IPPNU diisi dengan 
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pembacaan kitab diba’ dan jamiyah khotmil qur’an. Lembaga 

pelatihan dan pengembangan yaitu pelatihan tilawah, hadroh dan 

pencak silat pagar nusa. Lembaga pendidikan yaitu ngaos kitab fathul 

qorib dan ziarah kubur. Lembaga peringatan hari besar Islam dan 

lembaga sosial yaitu berbagi takjil, bantu korban bencana alam dan 

koin mandiri pelajar NU. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Perempuan, IPPNU 
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MOTTO 

                            

                           

     

Artinya:  “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari 

sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian 

dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) 

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisa : 32)
1 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan 

terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 66 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Untuk menghindari penafsiran yang salah pada skripsi 

berjudul  “Peran Organisasi IPPNU Dalam Pemberdayaan 

Pendidikan Islam Untuk Perempuan Di Kabupaten Lampung 

Utara” maka istilah-istilah penting pada judul akan dijelaskan, 

berikut uraiannya :  

1. Peran  

     Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan 

dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara 

formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan 

bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu 

atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan 

merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran 

adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau 

kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan 

kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut 

telah menjalankan sebuah peran.
1
 

2. Organisasi  

     Organisasi adalah wadah kegiatan pelaksanaan 

manajemen dan juga sekaligus merupakan kerangka 

struktur yang tersusun sebagai unit-unit yang mempunyai 

tugas dan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain 

dan relatif bersifatpermanen. Meskipun struktur organisasi 

itu mempunyai daya permanen tetapi dapat juga bahkan 

sering mengalami perubahan sesuaidengan perkembangan 

keadaan dan makin kompleksnya tugas. Pergantian 

pimpinan dan perubahan tujuan pun dapat mendorong 

terjadinya perubahan struktur organisasi.
2
 

                                                             
1
 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008. hlm. 541. 
2
 Muchtarom, Perilaku Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1997. hlm 

12 
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3. IPPNU 

     Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) adalah 

organisasi yang bersifat keterpelajaran, pengkaderan, 

kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. Senantiasa 

berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama 

dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab 

terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan 

bernegara.
3
 

4. Pemberdayaan  

     Pemberdayaan merupakan suatu proses yang relatif 

terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. 

Pemberdayaan bisa disebut juga sebagai pengembangan.
4
 

5. Pendidikan Islam  

     Ahmad D. Marimba, membuat definisi pendidikan 

Islam adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama atau kepribadian 

muslim.
5
 

6. Perempuan  

     Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu 

yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah Subhan
6
 

menjelaskan pergeseran istilah dari wanita  

keperempuan.
7
 Perempuan merupakan makhluk lemah 

lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang 

halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, 

kelembutan serta rendah hati dan memelihara. 

Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar 

                                                             
3
 PP.IPPNU, Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi ( 

P P O A), (Jakarta:PP IPPNU, 2017) 
4
 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan Pengembangan 

Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2001, cet ke-1, h. 32-33 
5
 H.M. Arifin, Pendidikan Islam Abad XXI: Tinjauan Dari 

Perspektif Ilmu Dan Filsafat,(Jakarta: Logos, 1997).hal 13 
6
 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 

cet. Ke-1, h.19 
7
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. 

Ke-1, h.448 
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di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis 

menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan 

timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif 

terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan 

terarah dengan kodrat perempuan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Sesungguhnya dewasa ini tengah terjadi krisis 

multidimensional dalam segala aspek kehidupan di tengah-

tengah masyarakat kita. Terjadinya kezhaliman, kebodohan, 

ketidak adilan di segala bidang, kemerosotan moral, 

meningkatnya tindak kriminal dan berbagai penyakit sosial 

lainnya seolah menjadi bagian dari kehidupan kita. Menurut 

Abuddin Nata, beliau menggambarkan bahwa gejala 

keruntuhan moral dewasa ini sudah benar-benar 

mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong 

menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh 

penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegaldan 

saling merugikan. Banyak terjadi adu domba dan fitnah, 

menjilat,menipu, mengambil hak orang lain sesuka hati, dan 

perbuatan-perbuatanmaksiat lainnya.
8
 Hal ini dapat kita 

rasakan dengan adanya krisis moral yang sedang melanda 

bangsa ini. Salah satu penyakit moral bangsa ini adalah 

kenakalan remaja yang semakin hari semakin mewabah 

dimana-mana. Menurunnya akhlak danmoralitas pelajar 

ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan dan 

criminal seperti tawuran antar pelajar, pergaulan dan seks 

bebas dan tindak asusila lainnya, semua berkembang menjadi 

fenomena social yang sedemikian meresahkan. Jumlah pelaku 

di kalangan pelajar terus mengalami peningkatan dari waktu 

kewaktu.
9
 

                                                             
8
 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan 

Pendidikan Islamdi Indonesia, Cet. Ke-III, Jakarta: Prenada Media Group, 

2003, hlm 197 
9
 Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Melanny Budiarto Santoso, 

Kenakalan Remaja dan Penangannya,Bandung: Universitas Padjajaran, 

2017, hlm 293. 
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      Di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tauladan, 

selalu menjaga prinsip-prinsip moral, ternyata juga tidak lepas 

dari sorotan negatif. Terungkapnya ijazah palsu, proses 

pendidikan yang dijalankan apa adanya, kenaikan jabatan 

akademik yang tidak semestinya. Telebih lagi dibeberapa 

tempat seorang guru melakukan tindakan yang tidak 

seharusnya kepada peserta didiknya. Itu semua adalah 

karakter bangsa ini oleh sementara orang dianggap mulai 

mengkhawatirkan.Lebih terasa memprihatinkan lagi, adalah 

terjadinya kenakalan remaja di mana-mana kasus-kasus 

penggunaan narkoba, seks bebas, video porno, tawuran, dan 

lain-lain. Di kalangan orang tua jugaterjadi perselingkuhan, 

beristeri simpanan, perzinaan, perjudian korupsi, dan maklear 

kasus. Belum lagi munculnya kasus-kasus konflik 

antarelit, saling tidak percaya, menuduh, mencurigai, dan 

bahkan fitnah terjadi dimana-mana.
10

 

     Pendidikan Islam adalah aktivitas yang terencana dan 

metodologis agar umat manusia dalam kerangka berfikir lebih 

maju dan memajukan Islam. Terwujudnya ajaran Islam dalam 

seluruh segi sosio kultural mereka dengan tujuan memperoleh 

kebahagian dunia dan akhirat.
11

 

Pendidikan Islam merupakan ikhtiar untuk menanamkan 

keyakinan, membentuk dan menumbuhkan sikap serta 

mendorong prilaku manusia menurut nilai-nilai ajaran Islam 

untuk manjadi realitas hidup pada pribadi, keluarga dan 

masyarakat sehingga menjadi umat yang terdidik (khaira 

ummah). Dengan demikian tujuan Pendidikan Islam adalah 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dari berbagai 

aspek kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Pendidikan Islam yang bermura untuk 

memberdayakan kualitas umat dariberbagai aspek kehidupan 

umat. Hal itu, sejalan dengan semangat al-Quran yang 

                                                             
10

 Mam Suprayogo,Pengembangan Pendidikan Karakter. Malang: 

UIN MalikiPress, 2013.hlm 1. 
11

Amrullah Ahmad, Dakwah dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: 

LP3Y, 1984), h. 7. 
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senantiasa menekankan rasa takwa dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

     Islam hadir di dunia tidak lain untuk membebaskan 

manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Praktek ketidak 

adilan terhadap perempuan dengan menggunakan dalil agama 

adalah alasan yang dicari-cari. Tidak ada satu pun teks baik 

Al-Qur’an yang memberi peluang untuk memperlakukan 

perempuan secara semena-mena.
12

 Al-Qur’an mengakui 

adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan tersebut bukanlah pembedaan 

(discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan 

untuk mendukung misi pokok Al-Qur’an yaitu terciptanya 

hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di 

lingkungan keluarga. Ini semusa bisa terwujud manakala ada 

pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki 

danperempuan). 

     Dalam Al-Qur’an, secara jelas memberikan keterangan 

bahwa menurut Allah diantara makhluk-Nya yang bernama 

manusia dipandang sama dihadapan- Nya, tidak dibedakan 

jenis kelaminnya. Apakah itu laki-laki atau perempuan. Hanya 

kadar kesetiaan dan ketakwaan yang membedakan mereka.
13

 

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. An-Nahl: 97. 

                         

                       

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 

akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

                                                             
12

 Muhammad Thohir, et al., Perempuan dalam Sorotan (Bunga 

Rampai Penelitian), (Surabaya: Sinar Terang, 2006), cet. Ke-1, h.127 
13

 Muhibbin, Pandangan Islam Terhadap Perempuan, (Semarang: 

Rasail, 2007), cet. Ke-1, h.10 
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pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (Q.S. An-Nahl:97)14
 

   Pemberdayaan Pendidikan Islam untuk perempuan 

menjadi penting sebab kesejahteraan tiap keluarga nantinya 

akan membantu terwujudnya kesejahteraan suatu negara. 

Perempuan sering disebut-sebut sebagai madrasah pertama. 

Merupakan suatu yang kodrati bahwa perempuan yang 

melahirkan anak, membesarkan generasi bangsa yang secara 

alamiah ia memiliki hubungan emosional yang paling dekat 

dengan anak. Sesuai dengan harkat, martabat dan kodratnya, 

kaum perempuan mempunyai peran yang sangat besar dan 

menentukan. Merekalah yang membentuk, menentukan, dan 

memberi warna kualitas generasi muda bangsa. Karena itu 

tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa, berada ditangan 

perempuan kualitas generasi muda, penerus cita-cita 

perjuangan itu ditentukan.
15

 

     Perempuan memiliki peran besar dalam pembinaan anak. 

Perempuan selaku orang tua merupakan cermin bagi anak-

anaknya. Seorang anak akan menjadi buruk jika meniru 

perilaku orang tuanya meskipun hakikatnya anak dilahirkan 

dalam keadaan suci.Seorang perempuan harus cerdas, karena 

dari seorang perempuanlah lahir orang-orang hebat, generasi 

rabbani yang akan memimpin negeri dan menegakkan panji-

panji islam. Jika melihat budaya yang berkembang dalam 

masyarakat pendidikan islam untuk perempuan  masih 

dianggap tidak penting. Padahal pentingnya mencari ilmu 

telah diperintahkan Allah SWT dalam firmannya: 

                                 

                                

                                                             
14

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 222 
15

 Ibn Manzur, Lisān al-ʿArabII (1290), 516-517. Lihat juga Syauqi 

Dhaif, Almu’jam Alwasi>t{I(Kairo: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah,2011), 

520 
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Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalian. Dia mengajar apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS Al-Alaq: 1-5)16 

 

Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan, 

dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah SWT berfirman: 

                      

                            

        

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi 

peringatankepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah ayat 122)17 

     Perempunan sedari kecil harus diberikan pendidikan Islam,  

mereka akan mengalami kesulitan dan kebingungan serta 

tidak mengetahui  apa yang harus diperbuat, apa yang harus 

dijadikan pegangan dimana dia harus berada, dan ke mana dia 

harus menggantungkan cita-citanya. Pada masa remaja ini dia 

akan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, 

mudah terbawa pada pergaulan bebas dan kehidupan yang 

tidak tertata. Lebih-lebih dalam era informasi dan globalisasi 

ini, apabila jika  diingat bahwa perempuan sebagai generasi 

                                                             
16

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 479 
17

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 164 
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penerus, yang akan melanjutkan perjuangan yang telah dirintis 

secara estafet, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh 

karena itu perempuan muslim harus rajin belajar, meneliti dan 

mengawasi bagaimana ibunya mengendalikan rumah tangga 

dan keluarga, serta ikut aktif berpartisipasi di masyarakat, 

disamping itu dia tidak mengasingkan  diri, bergaul baik 

dalam keluarga dirumah, sesuai dengan etika dan sopan 

santun seorang perempuan.  

     Pada dasarnya masa remaja perempuan adalah masa 

persiapan untuk berlatih dan membina potensi yang ada dalam 

dirinya sebagai hamba Allah yang berbakti, untuk menjadi 

calon istri dan ibu yang baik, calon cendekiawan muslimah, 

calon peneliti ilmiah, calon muballighah, calon ulama 

perempuan, calon politikus bangsa, calon pemimpin 

perempuan dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

sesuai juga dengan fitrah kewanitaan.
18

 

     Berangkat dari permasalahan tersebut organisasi islam 

ingin berperan aktif meningkatkan pendidikan Islam dan 

ajaran Islam yang semakin luntur seiring dengan 

perkembangan zaman. Berbagai program kerja strategis dan 

persuasif atau gerakan mempengaruhi organisasi keislaman 

mulai berperan dalam memberikan pendidikan Islam kepada 

masyarakat khususnya kepada generasi penerus bangsa 

(remaja). Organisasi ditingkat pelajar sampai organisasi di 

tingkat lansia (lanjut usia). Misalnya saja organisasi pelajar, 

Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) berusaha 

mengajak remaja untuk meningkatkan ilmu baik ilmu 

pengetahuan maupun ilmu agama. Selain itu IPPNU juga 

mengusahakan program-program religius, kepemimpinan, 

intelektual, dan ketrampilan, dengan program kerja dan 

kegiatan tersebut besar harapan dari pengurus dapat 

memberikan pemahaman dan membawa remaja menuju 

perubahan yang lebih baik. Karena masa remaja adalah 

proses mencari dan menentukan jati diri. Maka pada masa itu, 

                                                             
18

 Rogayah, Buchorie, Wanita Islam, (Bandung, Baitul Hikmah, 2006), 

h.172. 
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remaja harus didampingi, diarahkan, dan dipantau oleh orang 

tua, masyarakat juga berperan penting untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang remaja. 

Seiring dengan hadirnya organisasi IPPNU ditengah 

masyarakat, sebagai bentuk usaha pengurus untuk 

menyelamatkan kehidupan remaja. 

 Organisasi merupakan bagian kecil dari masyarakat. 

Ikatan Pelajar Putri Nahdhotul Ulama (IPPNU) adalah bagian 

dari masyarakat yang berbentuk badan otonom Nahdhatul 

Ulama. IPPNU berfungsi membantu melaksanakan kegiatan 

NU pada segmen pelajar dan santri putri. Hal ini IPPNU 

memiliki kegiatan pendidikan non formal, penanaman jiwa 

sosial, kegiatan keagamaan dengan sasaran anak-anak, 

remaja, dan masyarakat dilingkungan 

sekitar serta menjabatani para pelajar dan pemudi untuk 

mewujudkan masa depan mereka dikemudian hari. 

     Sejarah IPPNU dimulai sejak kelahiranya pada 2 Maret 

1955 di kota Solo, yang didirikan oleh rekanita Umroh 

Mahfudzoh di Malang. Dengan kepanjangan Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama, maka dasar berpijak IPPNU 

dikonsentrasikan bermula pada pembinaan dan pengkaderan 

pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun. IPPNU 

didirikan atas dasar keinginan sebagai wadah aktivitas sosial 

dan program pelajar putri Islam yang bercirikan amaliah 

keagamaan sebagai antisipasi munculnya gejala sosial yang 

semakin terpengaruh oleh rembesan budaya asing dengan 

segala atributnya yang lebih menampakkan sisi-sisi negatif 

perilaku kehidupan remajanya pada waktu itu setelah sepuluh 

tahun Indonesia merdeka.  

     Salah satu fungsi dari organisasi ini adalah sebagai wadah 

aktualisasi Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan 

dan pengembangan syariat islam. Tujuan IPPNU adalah 

Terbentuknya kesempurnaan Pelajar Putri Indonesia yang 

bertanggungjawab atas terlaksananya Syariat Islam 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyahdan berkomitmen 
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terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
19

 

Peran Organisasi IPPNU dalam pemberdayaan pendidikan 

Islam untuk perempuan di Kabupaten Lampung Utara adalah 

dengan mengadakan kegiatan berbasis Islam dan menyusun 

program kerja keislaman. (BPPOA IPPNU) Selain itu, 

dibagian departemen keagamaan dan dakwah bertugas untuk 

Mengatur jadwal kajian rutin, menentukan materi yang akan 

dibahas,  memimpin pembacaan  dzikir tahlil sebelum acara 

pengajian dimulai, peringatan hari besar islam, mengadakan 

pengajian akbar, pembacaan kitab al-barzanji, jadwal 

ceramah, sebagai tenaga pengajar di TPQ/diniyah bekerja 

sama dengan MWC, safari Al-barzanji, Kajian kitab, 

Semakan Al-Qur’an, muqodaman, mengadakan sholawatan,  

dan khataman Al-Qur’an. Dibagian departemen pengkaderan, 

bertugas untuk  melakukan perekrutan anggota disetiap 

pengajian dan event lainya dengan melakukan performance, 

promosi disetiap PAC dengan bekerjasama dengan pimpinan 

ranting LDNU, Sebagai penyalur tenaga pengajar TPQ 

disetiap PAC dengan bekerjasama dengan MWC pelatihan, 

dan adanya bimbingan dan pelatihan berkala dari LDNU. 

Dibagian departemen social, yang berhubungan dengan 

bentuk pengabdian kemanusiaan, pengurus menitik beratkan 

pada lingkungan masyarakat setempat. Antara lain melakukan 

bakti social, gotong royong membersihkan lingkungan 

masjid, menjadi tenaga pengajar TPQ di setiap PAC. Bagi 

penulis program tersebut sangat menarik perhatian, karena 

setelah penulis mewancarai pengurus IPPNU Lampung Utara 

kegiatan tersebut sangat membantu dalam peningkatan 

pendidikan formal maupun non formal, hal ini dikarenakan 

tingkat pendidikan Islam masyarakat yang masih rendah 

sehingga rata-rata dari mereka lebih memilih pendidikan 

umum daripada pendidikan Islam. 

 

 

                                                             
19

 PP.IPPNU, Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Administrasi ( P 

P O A), (Jakarta:PP IPPNU, 2017) 
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     Berdasarkan permasalahan di atas, peran organisasi di 

dalam masyarakat memiliki kedudukan yang penting. 

Struktur organisasi di dalamnya tidak terlepas dari susunan 

kepengurusan, keanggotaan , dan program kerja. Ketiga 

struktur tersebut diharapkan mampu saling melengkapi untuk 

mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Tercapainya 

tujuan 

organisasi tidak terlepas dari peranan pengurus dalam 

mengkoordinasi dan mengelola departemen-departemen yang 

baik. Maka dari itu pengurus diharapkan mampu 

memperbaiki ajaran, dan norma-norma di dalam agama islam 

untuk meningkatkan pendidikan islam ditengah-tengah 

modernisasi seperti saat ini. Berdasarkan latar belakang 

diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara 

konfrehensif tentang “PERAN ORGANISASI IPPNU 

DALAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM 

UNTUK  PEREMPUAN  DI KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA”. 

 

C. Fokus Penelitian 

     Penulis membatasi fokus permasalahan dalam judul ini 

yakni Peran Organisasi IPPNU Dalam Pemberdayaan 

Pendidikan Islam Untuk Perempuan di Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

D. Rumusani Masalah 

     Bagaimana Peran Organisasi IPPNU Dalam 

Pemberdayaan Pendidikan Islam Untuk Perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuani Penielitiani 

     Untuk mengetahui  peran dari organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara. 
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F. Manifaat Penielitiani 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pola 

fikir bagi penulis dan pembaca, dengan menyatukan 

pemikiran dari judul Peran Organisasi IPPNU Dalam 

Pemberdayaan Pendidikan Islam Untuk Perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara serta dapat menjadi salah 

satu bahan referensi terutama terkait pemberdayaan 

pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Organisasi IPPNU 

Sebagai motivasi dan bahan masukan dalam 

mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dibidang 

pendidikan Islam. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan Non Formal 

Sebagai bahan referensi dalam memperdayakan 

pendidikan Islam dilembaga pendidikan non formal 

di lingkungan Kabupaten Lampung Utara. 

 

G. Kajiani Penielitiani Terdahulu Yanig Relevan i (Studi 

Pustaka) 

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan dalam 

penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau 

penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan 

dengan penelitian ini. Beberapa penelitian itu adalah: 

1. Jurnal oleh Zakiya Fatihatur Rohma, tahun 2019 dengan 

judul “Perempuan dan Gerakan Dakwah: Upaya IPPNU 

Lamongan Melawan Terorisme”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana upaya IPPNU dalam 

melawan terorisme di Lamongan. Penelitian ini 

menggunakan metode observasi dan interview. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat upaya 

dakwah yang dilakukan oleh IPPNU Lamongan dalam 

melawan terorisme, diantaranya adalah: membumikan 

Aswaja sebagai landasan ber Islam, menjaga tradisi 

shalawatan, memberdayakan perempuan melalui 
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pemahaman fikih perempuan danmengembangkan daiyah 

sebagai agen perubahan sosial.
20

 Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya 

tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana Peran Organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan di 

Lampung Utara. 

 

2. Jurnal oleh Muthoifin, Mohamad Ali, Nur Wachidah Juni 

2017 dengan judul “Pemikiran Raden Ajeng Kartini 

Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya 

Terhadap pendidikan Islam”. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) mendeskripsikan pemikiran Raden Ajeng 

Kartini tentang pendidikan perempuan, dan (2) 

menganalisis relevansi pemikiran pendidikan perempuan 

Raden Ajeng Kartini bagi pengembangan pendidikan 

Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan yang menggunakan pendekatan historis dan 

biografi dengan menceritakan dan mengungkap kembali 

sejarah dan peristiwa penting dalam kehidupan Kartini. 

Penelitian ini menggunakan analisis isi dalam 

menganalisis data penelitian, yakni 

mendeskripsikanpemikiran pendidikan Kartini yang 

termanifestasikan dan memiliki relevansi teori yang 

jelas.
21

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah penulis menggunakan metode kualitatif untuk 

mengetahui Peran Organisasi IPPNU dalam 

Pemberdayaan Pendidikan Islam Untuk Perempuan. 

 

 

                                                             
20

 Zakiya, Fatihatur Rohma.  “Perempuan dan Gerakan Dakwah: 

Upaya IPPNU Lamongan Melawan Terorisme”, ( Jurnal Dakwah, Vol. 20, 

No. 2 Tahun 2019) 
21

 Muthoifin, Mohamad Ali, Nur Wachidah,  Pemikiran Raden Ajeng 

Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap 

pendidikan Islam, (Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017) 
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3. Jurnal oleh Zainal Abidin, tahun 2015 dengan judul 

“Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam 

Pendidikan Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjembatani isu tentang kesetaraan gender, keadilan 

gender atau emansipasi perempuan yang diperjuangkan 

oleh gerakan feminisme dalam konteks pendidikan dan 

menjelaskan secara diskursif tentang pandangan Islam 

dalam hal keadilan gender dalam bidang pendidikan, 

dalam kaca mata filosofis maupun historis.
22

Perbedaan 

penelitian ini dengan penulis adalah bertujuan untuk 

mengetahui  peran organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan Pendidikan Islam untuk Perempuan. 

 

4. Jurnal oleh Rivai Bolotio, dengan judul “Pemberdayaan 

Pendidikan Islam”. Penelitian ini bertujuan 

untukmengemas bagaimana memposisikan manusia 

sesuai dengan kodratnya yangtelah dianugerahi potensi 

oleh Allah SWT. Hasil penelitian ini bahwasannya 

pendidikan Islam memberi umat Islam kemampuan 

teknis ilmiah yang lebih mengungkapkan dirinya 

khususnya dalam mengungkapkan aspirasi dan 

wawasannya..
23

Perbedaan penelitian ini dengan penulis 

adalah bertujuan untuk membahas  peran organisasi 

IPPNU dalam pemberdayaan Pendidikan Islam untuk 

Perempuan. 

 

5. Judul oleh Burhan Nurdin, tahun 2017 dengan judul 

“Peran Budaya Organisasi Ipnu- Ippnu Dalam 

Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten 

Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran 

budaya organisasi Himpunan Pelajar Putra dan Putri 

Nahdlatul Ulama (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 

Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama / IPNU-

                                                             
22

 Zainal, abidin, Kesetaraan Gender  Dan Emansipasi Perempuan 

Dalam Pendidikan Islam, (Tarbawi yah, Vol. 12, No. 01, Edisi Januari – Juni 

2015) 
23

Rivai, Bolotio, Pemberdayaan Pendidikan Islam, (Jurnal) 
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IPPNU) dalam mengembangkan pendidikan Islam di 

Kabupaten Sleman. Ia berpendapat bahwa sebagai pelajar 

organisasi yang berafiliasi dengan organisasi Islam, 

IPNU-IPPNU memiliki peran penting dalam 

mengembangkan pendidikan Islam di kalangan pemuda 

dan siswa melalui berbagai program dan kegiatan yang 

dirancang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan orientasi 

serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
24

 

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bertujuan 

untuk membahas  peran organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan Pendidikan Islam untuk Perempuan. 

 

6. Zikri Maulana meneliti “Peranan Majlis taklim 

Persatuan remaja Islam (PRISTA) dalam Pembinaan 

Keagamaan Remaja”. Penelitian ini dikaji dikarenakan 

lembaga non formal seperti majlis taklim diharapkan 

dapat memberikan kontribusi berupa sarana 

pemberdayaan masyarakat untuk menanamkan dan 

meningkatkan pengetahuan agama bagi kalangan remaja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Maulana adalah 

mengetahui peranan suatu majlis taklim dalam 

pembinaan remaja,
25

 berbeda dengan penelitan yang 

dilakukan oleh peneliti dimana dalam harapan dan tugas 

organisasi IPPNU dalam pemberdayaan pendidikan Islam 

untuk Perempuan di Lampung Utara. 

 

7. Lia Puspitasari, tahun 2013, dengan judul “Upaya IPNU 

Tingkat Cabang Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan Islam (Sekolah) di Kabupaten Karanganyar”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pengurus dalam 

                                                             
24

 Burhan, Nudin, Peran Budaya Organisasi Ipnu- Ippnu Dalam 

Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sleman, (Jurnal El 

Tarbawi,  Volume x, No 1, 2017) 
25

Zikri Maulana, Peranan Majlis Taklim Persatuan Remaja Islam 

(PERSITA) Dalam Pemberdayaan Keagamaan Remaja, (Skripsi S1 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2013). 
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meningkatkan pendidikan Islam di sekolah dengan 

bekerjasama dengan ma’arif dan sekolah berbasis Islam. 

Pengurus ikut serta dalam pembelajaran di sekolah-

sekolah maupun diluar sekolah. Penelitian tersebut 

menjelaskan pada upaya (usaha) yang dilakukan 

pengurus IPNU dengan, (1) Masuk dalam extrakurikuler, 

(2)Membantu pelajaran dibidang keaswajahan, (3) 

Lakmud ditingkat MTS (pelajar menengah pertama) 

bekerjasama dengan kepalasekolah, (4) Dakwah dengan 

istigosah pelajar, (5) Ikut dalam pengadaan kelas metting, 

(6) Monitoring kegiatan sholat berjamaah, (7) 

Bekerjasama dengan kepala sekolah dan monitoring 

OSIS dan ROHIS.Berdasarkan beberapa penelitian di 

atas bahwa penelitian tersebut lebih menekankan pada 

pendidikan Islam dalam meneliti kualitas pendidikan 

Islam.
26

 Sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan 

pada penelian dalam hal peran organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan. 

 

8. Siti Fatimah, tahun 2017, dengan judul “Peran Ketua 

Ippnu Pac Juwiring Dalam Meningkatkan Pendidikan 

Agama Islam Bagi Anggotanya Di Kecamatan Juwiring 

Periode 2014 / 2016”. Tujuan penelitian ini ialah untuk 

mengetahui peran pengurus IPPNU PAC Juwiring 

sebagai leader dalam meningkatkan pendidikan agama 

Islam bagi remaja di kecamatan Juwiring periode 

2014/2016 . Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. Subyek penelitian ini adalah pengurus inti 

PAC IPPNU kecamatan Juwiring. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data 

dengan interaktif yang meliputi reduksi data, dan 

                                                             
26

Lia, Puspita sari, Peran Ketua Ippnu Pac Juwiring Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Agama Islam Bagi Anggotanya Di Kecamatan 

Juwiring Periode 2014 / 2016. 
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penarikan kesimpulan.
27

Perbedaan penelitian ini dengan 

penulis adalah bertujuan untuk membahas  peran 

organisasi IPPNU dalam pemberdayaan Pendidikan Islam 

untuk Perempuan. 

 

9. Ahmad Affandi, tahun 2017 dengan judul “Peran Ikatan 

Pelajar Nahdratul Ulama - Ikatan Pelajar Putri 

Nafldhatul Ulama Dalam Pemberdayaan Pemuda 

Melalui Pendidikan Di Desa Adiwerna Tegal”.Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ikatan 

Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri 

Nahdhatul Ulama (IPPNU) dalam berbagai upaya melalui 

tugas, harapan, dan analisis keterkaitan antara IPNU-

IPPNU dan pemuda melalui bidangpendidikan. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan realita di 

dalam kegiatan pemuda dan organisasi IPNU-IPPNU 

Adiwerna. Subjek penelitian adalah informan dari pihak 

organisasi IPNU-IPPNU dan pemuda setempat. Objeknya 

adalah peran IPNU-IPPNU dalam pemberdayaan pemuda 

melalui pendidikan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi.
28

Perbedaan penelitian ini dengan penulis 

adalah bertujuan untuk membahas  peran organisasi 

IPPNU dalam pemberdayaan Pendidikan Islam untuk 

Perempuan. 

 

                                                             
27

 Siti, Fatimah, Peran Ketua Ippnu Pac Juwiring Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Agama Islam Bagi Anggotanya Di Kecamatan 

Juwiring Periode 2014 / 2016, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) 
28

 Ahmad, Affandi, Peran Ikatan Pelajar Nahdratul Ulama - Ikatan 

Pelajar Putri Nafldhatul Ulama Dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui 

Pendidikan Di Desa Adiwerna Tegal, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) 
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10. Jurnal oleh Guntur Cahaya Kusuma, tahun 2017 dengan 

judul “Pemberdayaan Pendidikan Islam Dalam 

UpayaMengantisipasi Kehidupan Masyarakat Modern”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap beberapa 

hal yang berkaitan dengan kondisi obyektif modern 

pendidikan masyarakat saat ini, dan bagaimana 

mengantisipasi kehidupan problematis masyarakat 

modern di ke depan, agar pendidikan Islam dapat 

mengembangkan kualitas pendidikan dan bagaimana 

upayanya Pendidikan Islam dapat dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa 

berubah.
29

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah 

bertujuan untuk membahas  peran organisasi IPPNU 

dalam pemberdayaan Pendidikan Islam untuk 

Perempuan. 

     Dari beberapa karya ilmiah yang ada serta setelah penulis 

mengamati, kajian secara spesifik dan kompherensif terdapat 

persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama- 

sama membahas mengenai organisasi peran organisasi 

IPPNU, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek 

permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis. 

     Oleh karena itu, mengenai peran organisasi IPPNU belum 

ada yang mengkajinya, sehinga penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah 

yang berjudul Peran Organisasi IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten Lampung 

Utara.  

H. Metode Penelitian 

     Penelitian sebagi ilmu pengetahuan, memainkan peran 

penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. 

Maksudnya adalah penelitian merupakan point paling penting 

                                                             
29

 Guntur, Cahaya Kusuma, Pemberdayaan Pendidikan Islam Dalam 

Upaya Mengantisipasi Kehidupan Masyarakat Modern, (Al-Tadzkiyyah: 

Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017) 
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dalam ilmu pengetahuan karena diadakannya penelitian 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

melindunginya dari kepunahan. Metode penelitian sendiri 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.
30 

1. Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian dan Tempat 

Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

     Penelitian tentang peran organisasi IPPNU dalam 

pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan 

karena penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, 

peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat 

hal-hal yang terjadi, melakukan analisis reflektif 

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di 

lapangan, dan membuat laporan penelitian secara 

mendetail. 

b. Desain Penelitian 

     Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  desain  

penelitian  lapangan  atau  “field research” yaitu : Suatu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan. 
31 

     Dalam penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini adalah 

peran organisasi IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten 

Lampung Utara. 

c. Tempat Penelitian  

     Penelitian ini dilakukan di IPPNU kabupaten 

Lampung utara, yang mencakup kantor sekretariatan 

IPNU-IPPNU Kabupaten Lampung Utara. Lokasi 

                                                             
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung : Alfabeta , 2018), cet ke-26 
31

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 

1995), h. 58 
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ini dipilih karena di Kabupaten Lampung Utara 

telah memiliki dampak budaya, sosial Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan 

penelitian yang bersangkutan memerlukannya. 

Dalam hal ini penulis menjadikan Ketua PC 

(Pimpinan Cabang) IPPNU Kabupaten Lampung 

Utara, pengurus dan anggota PC IPPNU Kabupaten 

Lampung Utara, Pembina Organisasi IPPNU 

Kabupaten Lampung Utara sebagai partisipan dalam 

mencari data-data yang diperlukan penulis. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau 

diduplikasikan untuk umum oleh instansi atau 

lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan 

menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan 

data tersedia. Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

literatur, buku-buku, dan karya-karya terkait objek 

penelitian. 

 

I. Metode Pengumpulaan Data 

    Metode pengumpulan yang ditempuh dalam penelitian 

tentang Peran IPPNU dalam pemberdayaan pendidikan Islam 

untuk perempuan di Kabupaten Lampung Utara Provinsi 

Lampung adalah : 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara atau Interview adalah percakapan 

dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan  

terwawancara (yang memberi jawaban atas pertanyaan).
32

 

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal.  186 
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Agar wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang 

efektif, peneliti menggunakan pedoman wawancara 

supaya pedoman yang diajukan menjadi terarah dan setiap 

jawaban atau informasi yang di dapat dari responden 

segera dicatat. Berikut ini terdapat dua macam pedoman 

wawancara diantaranya sebagai berikut: 

a. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan 

data oleh peneliti yang telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya.
33

 

     Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah 

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan setiap 

responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti 

mencatatnya. 

     Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ketua 

PC (Pimpinan Cabang) IPPNU Kabupaten Lampung 

Utara, pengurus dan anggota PC IPPNU Kabupaten 

Lampung Utara, Pembina Organisasi IPPNU 

Kabupaten Lampung Utara untuk mengetahui 

bagaimana Peran Organisasi IPPNU Dalam 

Pemberdayaan pendidikan Islam untuk Perempuan.  

2. Observasi 

    Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan 

dan perasaan.
34

 

     Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam 

                                                             
 33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 233. 
34

 M. Djunaidi Ghony dan Faozan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 165. 
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penilitian ini adalah observasi partisipan, yaitu obeservasi 

turut ambil bagian atau berada dalam obyek yang 

diobservasi.
35

 Teknik ini digunakan karena 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati 

secara langsung yang kemudian mencatat beberapa 

program dan tugas PC IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam melalui kegiatan harian, mingguan dan 

bahkan bulanan. Observasi ini dilakukan dengan 

membuat catatan observasi penelitian. 

3. Dokumentasi 

     Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat 

juga diperoleh melalui dokumentasi seperti surat-surat 

resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, 

kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan 

perkembangan yang dipandang relevan dengan penelitian 

yang dikerjakan.
36

 

     Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai 

metode pendukung untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tertulis tentang peran organisasi 

IPPNU dalam pemberayaan pendidikan Islam untuk 

perempuan di Kabupaten Lampung Utara. 

    Penulis mengunakan metode dokumentasi ini untuk 

mengumpulkan data dari PC IPPNU Lampung Utara 

tentang profil, letak geografis, sejarah singkat beridirinya, 

visi, misi, struktur organisasi, buku dokumentasi, data-

data yang menjadi anggota IPPNU, foto-foto, maupun 

hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian ini. 

 

J. Metode Analisis Data 

     Analisis data merupakan pengolahan data yang sudah 

terkumpul dan diharapkan diperoleh gambaran yang akurat 

dan konkret dari subjek penelitian. Analisis data adalah proses 

                                                             
35

 Ibid. 168 
36 Ibid., hal. 216 
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menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh 

dari proses penelitian, baik pengamatan, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
37

 

     Dari uraian tersebut artinya setelah data dikumpulkan 

dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus 

dimasukkan adalah tahap analisa. Analisa data merupakan 

tahap terpenting dan menentukan dalam sebuah penelitian. 

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data 

kemudian diolah dan dianalisa dengan seksama sehingga 

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukkan dalam 

penelitian ini. 

     Pada penelitian kualitatif, tidak menguji hipotesis yang 

dibuat sebelum penelitian. Proses analisis data dilakukan 

bersamaan dan berkelanjutan dengan proses pengumpulan 

data. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif 

sehingga model analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dengan mengelompokkan berbagai data yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil 

kesimpulan interaktif dan berlangsung secra terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
38

 Adapun 

langkah-langkah yang digunakan dalam analisa data adalah 

sebagai berikut: 

 

 

a. Data Reduction (Pengolahan Data) 

     Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, dengan demikian perlu dicatat secara teliti dan 

rinci, semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data 

                                                             
37 Ibid., hal. 274 
38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D, hal. 337 
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yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Dengan demikian penyajian data ini akan 

dianalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

degan menguraikan seluruh kompleks yang ada 

hubungannya dengan pembahasan pada penelitian. 

Semua data-data yang diperoleh dilapangan baik berupa 

dokumen hasil wawancara, dokumen hasil observasi, dan 

lain sebaginya, akan dianalis sehingga dapat 

memunculkan deskripsi tentang peran organisasi IPPNU 

alam pemberdayaan pendidikan Islam untuk perempuan. 

     Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya jika 

diperlukan.
39

 

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

     Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data 

kedalam sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu 

untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang 

tersedia. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, 

matriks, network, dan chart. Dengan mendisplay data 

makan akan mempermudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasakan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Verification (Penarikan Kesimpulan) 

     Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut 

Milles Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 

335 
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bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
40

 

     Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penulis 

menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah 

data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, perlu 

mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna menjawab 

persoalan-persoalan yang diajuknan dalam penelitian. 

     Setelah data diperoleh baik itu hasil penelitian 

kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, maka data 

tersebut diolah kemudian dianalisis, sehingga menjadi 

kesimpulan akhir. Pengolahan data yang diolah adalah 

hal-hal yang tercantum dan terekam dalam catatan 

lapangan hasil wawancara atau pengamatan. Hal ini 

dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, 

jadi data yang dihasilkan berupa kata-kata, kaliamat, 

gambar atau simbol. 

 

K. Teknik Keabsahan Data 

     Teknik keabsahan data meliputi data yang telah digali, 

dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian. Untuk 

menjaga keabsagan data dalam penelitian ini diperlukan 

teknik uji keabsahan data dengan metode triangulasi. 

1. Triangulasi 

     Dalam teknik ini, menurut Paton seoerti yang dikutip 

ole Burhan Bungin, keabsahan daya dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara 

yang berbeda dalam metode kualitatif, seperti berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, misalnya peneliti membandingkan hasil 

pengamatan lapangan tentang tugas dan program 

IPPNU Lampung utara 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

misalnya peneliti membandingkan jawaban yang 

diberikan oleh pembina, pengurus organisasi dengan 

jawaban wawancara dari penerima manfaat IPPNU 

yaitu anggota IPPNU itu sendiri. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi surat 

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Wawancara tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

atau dokumen tersebut.
41

 Dalam penelitian peneliti 

mendapatkan beberapa data-data atau dokumen yang 

berkaitan dengan IPPNU, peneliti harus 

membandingkan isi dari data atau dokumen tersebut 

dengan hasil wawancara dengan pembina, pengurus 

IPPNU Lampung Utara 

2. Uraian Rinci 

     Teknik ini merupakan suatu upaya untuk memberi 

penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil 

penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya. Suatu 

temuan yang baik akan dapat diterima orang apabila 

dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci dan 

gamblang., logis dan rasional. Sebaliknya penjelasan yang 

panjang lebar dan berulang-ulang akan menyulitkan orang 

memahami hasil penelitian itu sendiri.
42

 
     

Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, penulis tidak hanya terpaku pada hasil 

wawancara, namun juga akan membandingkan berbagai 

data hasil observasi di lapangan yang telah peneliti catat 

selama penelitian. 

 
 

 

                                                             
41

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2008), h.265 
42
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L. Sistematika Pembahasani BE  

Guna mempermudah pembahasan dan penulisan hasil 

penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara 

sistematis sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan metodepenelitian.  

BAB II, Tinjauan Teoritis Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan tentang definisi upaya, pemberdayaan, pendidikan 

Islam untuk perempuan yang berhubungan dengan penelitian ini 

sebagai pedoman untuk membahas kajian yangditeliti 

BAB III, Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah,  

profil,  dan gambaran Oraganisasi IPPNU serta Gambaran Umum 

perempuan di PC IPPNU Kotabumi Lampung Utara. 

BAB IV, Pada bab ini menjelaskan  mengenai  hasil  

pengamatan  dan wawancara terkait Peran organisasi IPPNU,  

hasil penelitian pemberdayaan pendidikan Islam untuk 

perempuan. 

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan secara singkat, 

saran-saran dan kata penutup, pada bagian daftar 

pustaka,lampiran-lampiran. 

 



96 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan mengenai peran IPPNU dalam 

pemberayaan pendidikan Islam untuk perempuan di 

Kabupaten Lampung Utara. Peran dari organisasi IPPNU 

Kabupaten Lampung Utara ada enam macam, yaitu sebagai 

informator, sebagai komunikator, sebagai motivator, sebagai 

edukator, sebagai innovator dan sebagai fasilitator. Enam 

peran tersebut sudah terkandung dalam IPPNU Lampung 

Utara. Peran sebagai informator yaitu IPPNU sebagai sumber 

informasi terkait IPPNU atau umum untuk perempuan-

perempuan dan masyarakat, peran sebagai komunikator yaitu 

IPPNU dan perempuan saling memberi pesan dan menerima 

pesan, peran sebagai motivator yaitu IPNU IPPNU berusaha 

memotivasi, mendorong perempuan supaya aktif dan 

semangat dalam mengikuti kegiatan bernuansa islami, peran 

sebagai edukator yaitu IPPNU berusaha menjadi pendidik 

para remaja perempuan khususnya di Lampung Utara . 

Selanjutnya peran sebagai innovator yaitu IPPNU Lampung 

Utara telah mengenalkan hal-hal yang sebelumnya belum 

menjadi sesuatu yang biasa hingga menjadi hal yang biasa. 

Peran yang terakhir adalah sebagai fasilitator yaitu IPPNU 

Lampung Utara memfasilitasi dan membantu dalam 

berkembangnya perempuan di kabupaten Lampung Utara. 

     Dari beberapa peran tersebut sangat strategis dan 

membentuk lembaga-lembaga yang di dalamnya terdapat 

kegiatan yang mengandung pendidikan Islam. Diantaranya 

ada lembaga jamiyah terdiri dari kegiatan jamiyah IPPNU 

atau disebut jamiyah rutinan. Jamiyah ini di isi membaca kitab 

barzanji atau simtuduror, dan lain sebagainya didasarkan pada 

amaliah NU yaitu ahlusunah wal jamaah, amalan ini khas 

tradisi dari ulama Nahdlatul Ulama. 

     Kegiatan yang diadakan adalah kegiatan rutinan jamiyah 

Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU dengan 
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membaca kitab barzanji. Lembaga pelatihan dan 

pengembangan yaitu pelatihan tilawatil qur’an, latihan 

hadroh, seminar atau webinar dan latihan pencak silat pagar 

nusa. Lembaga pendidikan yaitu ada kegiatan pengajian kitab 

kuning, kitab yang dikaji adalah kitab fathul qorib. Lembaga 

Peringatan Hari Besar Islam dan lembaga sosial yaitu terdiri 

dari kagiatan berbagi takjil saat ramadhan, bantu korban 

bencana alam, dan koin mandiri pelajar NU. Selain kegiatan 

yang tercantum dalam masing-masing lembaga adapula 

kegiatan yang bersifat tidak terjadwal yaitu pengajian akbar 

serta ada kegiatan yang bersifat mendadak atau spontan. 

Dari berbagai macam kegiatan tersebut memiliki peran untuk 

perempuan dalam pemberdayaan pendidikan Islam, karena 

didalamnya terkandung pendidikan Islam bahkan terkandung 

juga nilai-nilai ke-aswaja-an atau ahlusunah wal jamaah yang 

beertujuan untuk mengenalkan, memahamkan perempuan-

perempuan terkait tradisi amaliah dari Nahdlatul Ulama. 

Supaya di Lampung Utara ada generasi kaum nadliyin, serta 

supaya remaja putri terbiasa dengan tradisi NU dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan di 

masyarakat dan kegiatan-kegiatannya juga berdasarkan pada 

Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga 

mengenai pendidikan Islam perempuan di Lampung Utara 

tidak terlalu mengkhawatirkan dan sudah di tangani perlahan 

oleh organisasi perempuan salah satunya yaitu Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). 

 

B. Saran 

Berasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran 

antara lain: 

1. Bagi organisasi IPPNU 

Diharapkan organisasi IPPNU selaku organisasi pelajar 

putri terus meningkatkan eksistensinya dalam 

memberdayakan pendidikan Islam terhaap anggota IPPNU 

dengan cara melakukan sosialisasi an kegiatan-kegiatan 

keterpelajaran yang dapat memberdayakan Pendidikan 

Islam. 
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2. Bagi anggota IPPNU 

     Diharapkan anggota IPPNU Lampung Utara agar selalu 

menjadi contoh yang baik untuk pelajar, remaja putri yang 

lain di Kabupaten Lampung Utara dan berusaha mengajak 

remaja-remaja putri yang lain yang belum mengikuti 

kegiatan agar mengikuti dan memberikan perubahan 

terhadap remaja putri tersebut khususnya terkait 

pendidikan Islam. 
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Lampiran  

 

KISI-KISI WAWANCARA 

1. Bagaimana perkembangan organisasi IPPNU di 

Kabupaten Lampung Utara? 

2. Apa upaya yang dilakukan oleh organisasi IPPNU 

terhadap anggota IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam  di Kabupaten Lampung Utara ? 

3. Pencapaian apa saja yang sudah dilakukan selama 

kepengurusan masa Khimad 2020-2022? 

4. Agenda apa saja yang sudah dilaksanakan selama 

kepengurusan perioe 2020-2022? 

5. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan 

penghambat organisasi IPPNU dalam pemberdayaan 

pendidikan Islam untuk perempuan di Kabupaten 

Lampung Utara ? 

6. Apa dampak yang dirasakan setelah menjadi anggota 

IPPNU ? 

7. Apakah IPPNU memberikan contoh-contoh tindakan yang 

memberdayakan pendidikan Islam? 

8. Bagaimana tanggapanmu tentang agenda-agenda yang 

dilakukan oleh IPPNU ? 

9. Apa manfaatnya mengikuti kegiatan IPPNU terutama 

yang berhubungan dengan pemberdayaan pendidikan 

Islam ? 
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Lampiran  

KISI-KISI DOKUMENTASI 

A. Pelantikan dan Makesta (Masa Kesetiaan Anggota) 

IPPNU Lampung Utara Masa Khidmad 2020-2022 

 

 

 



107 

 
 

 
 

B. Showan Silaturahmi dengan pembina dan Kyai Di 

Lampung Utara 
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C. Wawancara Pengurus PC IPPNU Lampung Utara 
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D. Kegiatan IPPNU Lampung Utara 
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