
ABSTRAKSI 
 
Mohammad Khoiron, NIM. B02206013, 2013, Stady tentang pemberdayaan 
perempuan oleh LPP Wanita Bangkit di kelurahan Kawisanyar kecamatan 
Kebomas Kabupaten Gresik. 
 

Dalam skripsi yang penulis susun ini terdapat dua permasalahan yaitu 
tentang : (1)Bagiamana proses pemberdayaan yang dilakukan LPP Wanita 
Bangkit dikelurahan Kawisanyar kecamatan kebomas kabupaten Gresik, (2) 
Bagaimana partisipasi perempuan kelurahan Kawisanyar kecamatan Kebomas 
kabupaten Gresik oleh oleh LPP Wanita Bangkit. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh KKS LPP 
Wanita Bangkit dalam pemberdayaan perempuan di kelurahan Kawisanyar 
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.  

Dalam mengkaji rumusan masalah penelitian diatas, peneliti menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif, 
sedangkan tehnik pengumpulan data meliputi : tehnik observasi, tehnik interview, 
catatan lapangan dan dokumenter. Adapun tahap-tahap penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi : Tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan 
tahap analisa data. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) program pemberdayaan LPP 
Wanita Bangkit difokuskan pada pemberdayaan perempuan di kelurahan 
Kawisanyar dengan memberikan modal pinjaman dana usaha bergulir dan 
memberikan wahana pembelajaran kepada perempuan untuk meningkatkan 
keaktifannya dalam pengambilan keputusan dimasyarakat, (2) Upaya-upaya LPP 
Wanita Bangkit yang dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan adalah 
merupakan wujud dari bagaimana cara memberdayakan perempuan kelurahan 
Kawisanyar kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 
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KATA PENGANTAR 

 

Teriring salam dan do’a semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah-Nya di muka bumi. 

Sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan, pemimipin, panutan dan 

sekaligus revolusioner besar Rasulullah SAW yang menuntun kita semua ke jalan 

yang terang benderang. 

Alhamdulillah, berkat kekuatan-Nya penulis dapat segera menyelesaikan 

tugas akhir dalam studi yaitu skripsi yang membahas tentang “Stady 

pemberdayaan perempuan oleh kelompok Wanita Bangkit didesa Kawisanyar 

kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” ini tanpa mengurangi substansi dan 

pembahasannya disusun dengan sederhana yang demikian kiranya tidak terlepas 

dari keterbatasan dan kekurangan penulis. 

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan wacana, refrensi, diskusi, atau 

acuan untuk mengembangkan keilmuan yang terkait dengan pembahasan 

pendekatan dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu penulis patut menyampaikan rasa hormat dan ucapan 

terimah kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Dr. Aswadi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

2. Drs. H. Nadhir Sholahuddin, MA., selaku Ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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3. Moch.Anshori S.ag. M.fil.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Drs Fadli Ali Asik, MM selaku Kepala Kelurahan Kawisanyar. 

5. Ibu Suprapti, selaku ketua umum FK-PSM Kabupaten Gresik. 

6. Ibu Munasofah ibu Sunah Purwati, Hidayatus Sholihah, selaku Pengurus 

Kelompok LPP Wanita Bangkit dan anggota-anggotanya. 

7. Bapak dan Ibuku yang paling berjasa dan telah mengukir semangat di dalam 

hidupku. 

8. Special Ibuku ” Semoga Engkau senang dialam sana, melihat anakmu lulus 

kuliyah”. 

9. Teman-temanku khususnya mas Saifudin yang begitu banyak membantuku. 

10. Kakak-kakakku dan mbak mbakku, khususnya mbak Izza yang telah 

memberiku semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

 
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridloi-

Nya. Amin. 

 

 

 Surabaya,  08 Februari 2013 

 

 
 Penulis 

 Moh. Khoiron 
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