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Muslimat, Fatayat dan IPPNU merupakan badan otonom perempuan 
Nahdlatul Ulama yang  bergerak di bidang sosial keagamaan, namun hal ini tidak 
mencegah mereka untuk ikut mewarnai demokrasi di Indonesia dengan 
mendukung salah satu partai politik atau kandidat pasangan pemimpin dalam 
setiap penyelenggaraan pemilihan umum.dalam penelitian kali ini, kegiatan 
politik Muslimat, Fatayat dan IPPNU hanya akan difokuskan pada saat pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan yang berada dibalik 
keterlibatan Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo dalam mendukung pasangan 
Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dalam pilgub Jawa Timur. Selain 
kepentingan, strategi yang mereka gunakan untuk menyakinkan konstituen 
mereka agar mencontreng pasangan Khofifah-Mudjiono juga menjadi perhatian 
dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam 
teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara dengan 
delapan informan yang terdiri dari tiga informan berasal dari Muslimat, dua 
informan dari Fatayat, dua Informan dari IPPNU dan satu informan berasal 
Gerakan Pemuda Ansor. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terungkap bahwa 
ukhuwah islamiyah sebagai penyangga utama NU menjadi faktor utama yang 
mendorong Muslimat, Fatayat dan IPPNU untuk terjun langsung mendukung 
Khofifah-Mudjiono hingga ke desa-desa. Sedangkan untuk strategi pemenangan 
pasangan Khofifah- Mudjiono, banom perempuan NU mendapat bantuan dari 
pemuka agama dalam menentukan preferensi politik warga nadliyin di Sidoarjo, 
selain bantuan dari pemuka agama pendekatan rasional dan emosional juga 
digunakan untuk mendongkrak suara KaJi Manteb di Sidoarjo. 
 
Keyword: Kepentingan, Strategi Pemenangan Pemilu, Organisasi Masyarakat 

Perempuan. 
 

 

 

KEPENTINGAN NAHDLATUL ULAMA DALAM 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
JAWA TIMUR 2008 (Studi Kasus Kepentingan Muslimat, 
Fatayat dan IPPNU Sidoarjo Dalam Keterlibatan Mereka 
Sebagai Tim Sukses KaJi Manteb). 


	awal_skripsi
	Daftar Isi
	Pedoman Wawancara
	Bab I -revisi-
	Bab II
	bab III -revisi-
	Bab IV
	Daftar Pustaka
	foto sosialisasi bab III

