
 

 

ABSTRAK 
 

Ai Leni Rosmiati: Kontribusi Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI) Jawa Barat 

dalam Bidang Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan (1995-2016) 

 

 Penelitian ini membahas mengenai Kontribusi Wanita Persatuan Ummat 

Islam Jawa barat pada tahun 1995-2016. Gerakan ini bermula dari sebuah majelis 

yang diberi nama Majelis Wanita yang berada dalam naungan ormas Persatuan 

Umat Islam. Gerakan-gerakan yang dilakukannya ialah seperti pengembangan 

masyarakat, pengembangan keagamaan, pemupukan generasi bangsa. Pada 

dasarnya gerakan ini berisi bahwa segala sesuatu itu harus digunakan dan 

diperuntukkan dalam hal positif, sehingga apapun itu jika dilaksanakan dan 

didasari dengan hal positif maka diharapkan melahirkan sesuatu yang positif. Baik 

itu yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, agama, maupun modernisasi. 

 Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui sejarah lahirnya 

Wanita Persaatuan Ummat Islam (PUI), kedua untuk mengetahui perkembangan 

Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI) dari tahun 1995-2016, dan ketiga untuk 

mengetahui kontribusi Wanita PUI Jawa barat dalam bidang pendidikan, sosial, 

dan keagamaan tahun 1995-2016.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan 

bahwa sejarah lahirnya Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI) ialah berawal dari 

Majelis Wanita yang berada dalam ormas Persatuan Umat Islam dengan bertujuan 

terbentuknya wanita-wanita yang bertanggung jawab atas terlaksananya Syari'at 

Islamiyah dan menetapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan 

wanita. Intisab dijadikan doktrin/ajaran dan pedoman dalam perjuangannya. 

Adapun dalam perkembangannya,Wanita Persatuan Ummat Islam menjadi 

organisasi otonom dari organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI). Wanita 

Persatuan Ummat Islam berkontribusi di bidang pendidikan, sosial, dakwah dan 

komunikasi, pengembangan ekonomi, serta bidang hukum. Kemudian gerakan 

pendidikan, sosial, dan keagamaan yang dilakukan oleh Wanita Persatuan Ummat 

Islam (PUI) ini diantaranya seperti pemupukan terhadap para generasi bangsa, 

pengembangan terhadap masyarakat, ketahanan keluarga, dan pengembangan 

dalam bidang keagamaan. Wanita Persatuan Ummat Islam memjaga moril dan 

akhlak masyarakat dengan mengadakan majlis taklim dan pelatihan yang 

dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut dilakukan karena Wanita Persatuan 

Ummat Islam mempunyai tanggung jawab moril terhadap masyarakat di 

sekitarnya. Sehingga dengan adanya semua kegiatan yang dilakukan seperti yang 

diterangkan di atas diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta 

negara. 

 

 


