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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pentingnya kepribadian dalam kehidupan yaitu menggambarkan 

perilaku, watak, atau pribadi seseorang. kepribadian muslim adalah 

kepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah lakunya, kegiatan jiwanya 

maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada 

Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya.
1
  

Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap yang berperan aktif 

dalam menentukan tingkah laku individu yang berhubungan dengan dirinya 

sendiri maupun orang lain.
2
 Jadi yang dimaksud kepribadian muslimah adalah 

kepribadian yang mencerminkan citra seorang muslimah yang sejatinya 

berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT.  

Pada fase remaja merupakan fase usia paling penting dalam bidang 

pembentukan dan pembinaan kepribadian seseorang. Apabila seseorang 

berhasil melewati fase ini dengan baik, itu artinya ia akan hidup dengan jiwa 

yang sehat dan kepribadian yang ideal. Sebaliknya, kalau ia tidak berhasil 

melewati fase tersebut dengan baik, ia akan menemukan berbagai macam 
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kesulitan dalam pembentukan jiwa sikap dan perilaku sosial di masa yang 

akan datang.
3
  

Panti Sosial Anak Asuh Mardhatillah kartasura merupakan tempat 

untuk mengatasi berbagai kendala sosial, salah satunya adalah masalah 

pendidikan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu serta dari keluarga yang tidak 

mampu. Mengenai masalah pendidikan, Panti Sosial Anak Asuh Mardhatillah 

memberikan pendidikan secara non formal.
4
 Dari pendidikan non formal yang 

ada di panti seperti muḥādarah, kultum, tilawah, kajian dan lain sebagainya 

hal itu akan lebih mudah mengena dalam mendidik mereka berkepribadian 

muslimah yang baik. Karena semua kegiatan di panti mengandung unsur 

nilai-nilai keislaman. 

Peran pengasuh Panti Mardhatillah dalam pembentukan kepribadian 

muslimah diterapkan melalui kegiatan-kegiatan setiap hari yang dijalankan. 

Seperti adanya peraturan atau tata tertib, kegiatan keagamaan, dan sebagainya, 

sebagaimana remaja putri di panti diajarkan berbusana rapi dan menutup aurat 

untuk menunjukkan identitas seorang muslimah yang baik. Mereka remaja 

putri Panti Mardhatillah adalah pelajar SLTA yang dibiayai oleh yayasan 

untuk meneruskan pendidikan. Tujuan dari Panti Mardhatillah dalam misinya 

yaitu supaya mereka memiliki sifat akhlakul karimah sebagaimana hal 
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tersebut merupakan ciri dari kepribadian muslimah. Dibentuknya kepribadian 

muslimah pada remaja putri untuk memperbaiki kualitas kepribadian serta 

berfikir positif dalam kehidupan setiap hari.  

Adapun kegiatan yang dilakukan secara rutinas setiap harinya yang 

sudah terjadwal oleh panti pastinya akan lebih mudah dan mengena dalam 

pembentukan kepribadian muslimah. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti 

sejauh mana peran Panti Sosial Anak Asuh Mardhatillah bagi remaja putri 

dalam pembentukan kepribadian muslimah yang taat sesuai Al-Qur’an dan 

Sunnah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MUSLIMAH BAGI 

REMAJA PUTRI DI PANTI SOSIAL ANAK ASUH MARDHATILLAH 

KARTASURA SUKOHARJO TAHUN 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembentukan kepribadian muslimah bagi remaja putri di Panti 

Sosial Anak Asuh Mardhatillah? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

kepribadian muslimah bagi remaja putri di Panti Sosial Anak Asuh 

Mardhatillah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang 

dirumuskan peneliti. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan upaya pembentukan kepribadian muslimah bagi 

remaja putri di Panti Sosial Anak Asuh Mardhatillah 

2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembentukan kepribadian muslimah bagi remaja putri di Panti Sosial 

Anak Asuh Mardhatillah  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 

dan wawasan keilmuan mengenai kepribadian muslim. Memberikan 

manfaat positif mengenai pengetahuan dalam pembentukan kepribadian 

muslimah pada remaja supaya menjadi generasi muslimah yang tertanam 

dalam hatinya aqidah yang kuat sesuai dengan sumber ajaran Islam yaitu 

Al Qur’an dan Sunnah. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan gagasan atau 

pengetahuan mengenai model pembinaan dalam membentuk kepribadian 

muslimah pada remaja putri. Pada lembaga atau instansi swasta bisa 

menjadi acuan atau rujukan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas 

mengenai pribadi muslim. 


