
 

 

ABSTRAK 

Syifa Ul Husna: Perkembangan Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan di Cianjur 

pada tahun 2006-2019 

       Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang bersifat tradisional. 

Setelah 20 tahun didirikan organisasi ini tidak hanya memfokuskan diri pada kegiatan sosial 

keagamaan tetapi mulai memfokuskan diri pada hal-hal yang substansi salah satunya 

memberikan wadah bagi perempuan-perempuan Muslim untuk mengembangkan diri, maka 

didirikanlah sebuah badan otonom dari Organisasi NU yang bernama Muslimat NU. 

Keberadaannya menjadi sebuah wadah ilmu dan kesejahteraan perempuan Muslim khususnya 

anggota Muslimat NU itu sendiri. Sebagai badan otonom, keberadaan organisasi ini akan 

mudah dijumpai di setiap daerah di Indonesia salah satunya di Cianjur. Dalam 

perkembangannya, keberadaan organisasi perempuan di Cianjur ini telah mampu menjadi 

sebuah wadah pemberdayaan perempuan dan memberikan dampak atau pengaruh yang besar 

bagi perempuan Muslim di Cianjur sejak tahun 2006 sampai 2019. 

       Untuk mempermudah fokus dalam penelitian ini, penulis menyusun dua rumusan masalah. 

Pertama, bagaimana gambaran umum sejarah Muslimat NU di Indonesia. kedua, bagaimana 

perkembangan dan pemberdayaan Muslimat NU di Cianjur pada tahun 2006-2019. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Muslimat NU dan perkembangan pemberdayaan 

perempuan di Cianjur. 

       Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan 

melalui empat tahap, yakni: Heuristik (pengumpulan sumber berupa lisan, tulisan, benda). 

Kemudian melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh baik internal maupun eksternal. 

Selanjutnya, melakukan interpretasi (penafsiran fakta). Dan terakhir, historiografi (penulisan 

sejarah).  

       Dari penelitian tentang perkembangan Muslimat NU dalam  pemberdayaan perempuan di 

Cianjur pada tahun 2006-2019 dapat diambil kesimpulan bahwa seiring berjalannya waktu 

organisasi perempuan di Cianjur ini mulai berkembang dalam beberapa bidang yaitu bidang 

organisasi (bertambahnya jumlah Pimpinan Anak Cabang), bidang pendidikan dan kaderisasi 

(bertambahnya lembaga pendidikan dan tenaga pendidik), bidang sosial dan lingkungan hidup 

(bertambahnya jumlah yayasan kesejahteraan) dan bidang dakwah (berkembangnya 

pengajian). Selain itu, Organisasi ini juga berkembang dalam bidang ekonomi dan koperasi 

yaitu dengan diaktifkannya kembali koperasi An-Nisa yang fungsinya untuk mempermudah 

anggota dalam perekonomiannya. Selanjutnya, dalam bidang tenaga kerja anggota Muslimat 

NU menjadi lebih kreatif dan produktif.  
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