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Skripsi ini merupakan kajian biografi tematis yang mengangkat tokoh aktifis Aisyiyah 

yaitu Hj. Mardinah Hasan. Kajian dalam skripsi ini menggambarkan tentang kiprah seorang 
tokoh yang sangat berperan penting dalam pendirian panti asuhan Aisyiyah di Batukambing. 
Dalam penulisan ini penulis membahas permasalahan bagaima peran dan usaha Hj.Mardinah 
Hasan dalam mendirikan panti serta kepemimpinannya di panti asuhan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan 
kualitatif yang dilakukan dnegan beberapa tahap. Heruistik yaitu mengumpulkan data dari 
sumber-sumber yang relefan dengan memanfaatkan sumber primer seperti foto-foto dan 
wawancara. Wawancara dilakukan dengan sekeluarga, teman seperjuangan Hj.mardinah Hasan, 
anak-anak asuh dan orang yang mengetahui tentang perjuangan Hj.Mardinah Hasan. Data 
sekunder berasal dari buku-buku dan skripsi yang menunjang sumber primer. Kritik sumber 
yaitu melakukan pengujian data melalui kritik ektern dan intern. Analisis dan interpretasi 
(penafsiran kembali) data-data yang didapat dan mendeskripsikan data dalam bentuk tulisan 
karya ilmiah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hj.Mardinah Hasan merupakan seorang perempuan 
yang memiliki peranan yang sangat besar dalam pendirian dan pengembangan panti asuhan 
Aisyiyah yang terletak di Nagari Batukambing.  Hj. Mardinah Hasan dilahirkan di Batukambing 
pada tanggal 1 Mei 1930. Dalam membangun dan memajukan panti asuhan, Hj.Mardinah Hasan 
menjalin kerjasama dengan Departemen Sosial, yayasan Dharmais, dan donatur lainnya. 
Hj.Mardinah Hasan menjadi pimpinan di panti asuhan Aisyiyah Batukambing selama 24 tahun, 
tepatnya  sejak panti asuhan mulai  dirintis sampai sekarang. Hj.Mardinah dipercaya menjadi 
pimpinan panti, karena ia memiliki tipe kepemimpinan yang kharismatik. Kepemimpinan Hj. 
Mardinah Hasan di panti asuhan Aisyiyah Batukambing mendapat apresiasi dari pemerintah 
Kebupaten Agam. Hj.Mardinah mandapat piagam penghargaan sebagai Tokoh Perempuan 
Pelopor Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Agam tahun 2009. Selain itu, Hj. 
Mardinah mendapat piala penghargaan dari Departemen Agama Kabupaten Agam Sebagai Ibu 
Teladan  Tingkat Kabupaten Agam. Meskipun Hj.Mardinah Hasan aktif dalam kegiatan sosial 
namun tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan yang memiliki keluarga. 

 
 
 

 


