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NILAI-NILAI KARAKTER YANG DAPAT DI TIRU DARI  
WANITA-WANITA YANG DEKAT DENGAN NABI MUHAMMAD SAW 

(KHADIJAH R.A, AISYAH R.A, FATIMAH R.A) 
Oleh  

Erni Qomariyah 
Sebuah ukiran dipastikan bernilai lebih daripada objek yang diukir itu sendiri. 

Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik, dan keteladan itu telah 
beliau wariskan kepada istri-istri dan anak beliau yakni Khadijah r.a , Asiyah r.a dan 
Fatimah r.a. Mereka adalah Ummul Mukminin yang  patut kita teladani baik itu dari 
segi akhlak maupun karakter yang baik yang ada pada diri Ummul Mukminin ini. 
Khadijah Istri Rasulullah SAW adalah seorang pemenang, penyabar, dan penentram. 
Asiyah adalah istri Rasululah SAW yang beliau cintai. Ia memeiliki banyak 
keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki istri-istri ysang lain, baik itu dalam 
pemahannya tetang Fiqih, Hadist, Tafsir, Ilmu Syari’at, Sastra, Sejarah, Nasab 
ataupun pengobatan. Fatimah binti Rasulullah Saw wanita mulia yang sempurna 
sifatnya dan kukuh agamanya, Fatimah adalah wanita penyabar, taat beragama, baik 
perangainya. 

Sesuai latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah apa saja Nilai-Nilai Karakter yang  Dapat Di Tiru Dari Wanita-wanita Yang 
Dekat dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, Fatimah r.a)?. 
Sedangkan tujuannya adalah untuk mementukan Nilai-nilai Karakter yang Dapat di 
Tiru dari Wanita-wanita yang Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun hasil 
telaah ini diharapkan dapat bermanfaat secara: a) Teoritis, yaitu menambah wawasan 
dan pengetahuan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nilai pendidikan 
Karakter, b) Kegunaan Praktis, adalah meningkatkan kecintaan terhadap keluarga 
Nabi Muhammad SAW, terkhusus kepada beliau dan mengharapkan keridhaan Allah 
Swt agar kita dapat mengambil sisi positif dan dapat mengimplementasikan karakter 
pada diri Keluarga Rsaulullah Saw dalam kehidupan sehari-hari.metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan atau Library Search, dan pendekatan 
yang dilakukan adalah Pendekatan Kualitatif, dan analisis yang digunakan adalah 
analisis isi. 

Berdasarkan penilitian/telaah pustaka yang telah dilakukan, nilai-nilai 
Karakter yang Dapat ditiru dari wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad 
SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a) adalah 23 yakni: Tanggung Jawab, 
Pekerja keras, Kreatif, Keadilan, SikapPositif, Peduli Sosial, Lemah Lembut, 
Kebijaksanaan, Cinta, Integritas, Cerdas (Fathonah), Tabligh (Menyampaikan), Rasa 
Ingin Tahu, Religius, Pengendalian Diri, Sabar, Semangat Kebangsaan, Hidup 
Sederhana, Keberanian, Shiddiq (Dapat Dipercaya), Mandiri, Empati, Dermawan. 

Dari analisis diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, nilai-nilai karakter pada 
diri Ummul Mukminin dapat kita jadikan teladan untuk kehidupan sehari-hari dan 
dapat membentengi kita dari hal-hal negatif seperti Bergosip, Mencuri, Sombong, 
Durhaka Kepada Orang Tua dan Pergaulan Bebas. 

 



 

MOTTO 

 

 

                                    

       

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah. 

 

)روايه ترمذي(كمل المؤمنين اما نأ أحسنهم خلقًأ أ  

 “Orang Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang baik 
akhlaknya”. (H.R. Tirmidzi). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Penegasan Judul 

Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud dan tujuan yang 

komprehensif serta menghindari kesalah pahaman dan makna yang ganda, maka 

penulis perlu menjelaskan akan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam 

judul “NILAI-NILAI KARAKTER YANG DAPAT DI TIRU DARI WANITA-

WANITA YANG DEKAT DENGAN NABI MUHAMMAD SAW (KHADIJAH 

R.A, ASIYAH R.A, FATIMAH R.A)” sebagai berikut: 

1. Nilai  

Nilai menurut Golden Alport adalah keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar plihannya. Nilai menurut Kuperman  adalah patokan normatif 

yang memepengaruhi manusia dalam menentukan pilihan diantara cara-cara tindakan 

alternatif.   

2. Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu charassein yang berarti to engrave1. Kata to engrave bisa 

diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan.2 

 
                                                             

1. Kevin Ryan dan E. Bohlin, Building Character in Shools: Practical Ways to Bring Moral 
Instruction ti Life. (San Francisco: Jossey Bass, 1999) hlm 5 

2. M. John Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English in Indonesia 
Distionary,(Jakarta: Gramedia, 1999), Cet 21. Hlm 214 



 

3. Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a 

 Ketiga wanita mulia ini memiliki kisah hidup yang bisa jadikan teladan. 

Mereka yang sudah mendedikasikan  jiwa dan raganya secara total untuk Rasulullah 

SAW. Dan Islam itu sangatlah pantas mendapatkan kemuliaan dan kautamaan disisi 

Allah Swt juga rasul-Nya. Sebab, mereka bukanlah wanita biasa. Mereka adalah 

Ibunda seluruh ummat Islam, sepanjang masa.3 Akhlak Rasulullah SAW yang baik 

juga ada pada diri mereka karena Rasulullah Saw merupakan teladan yang baik 

Beberapa atribut karkater dalam konsep pendidikan Islam dapat dipelajari dari sifat 

Rasulullah SAW. 

 Jadi yang dimaksud disni adalah penulis mencoba menguraikan Nilia-nilai 

Pendidikan Karakter yang dapat kita teladani dari para Ummul Mukminin karena 

karakter yang ada pada diri Rasulullah SAW juga da pada diri mereka.4 

1. Khadijah binti Khuwailid 

Khadijah binti Khuwailaid adalah istri pertama Rasulullah Saw. Ia adalah 

wanita pertama yang memeluk Islam. Ia adalah wanita yang menguatkan serta 

meyakini kebenaran Allah Swt, saat pertama kali datang kepada Rasulullah Saw, 

Khadijah juga membulatkan keyakinan Rasulullah Saw tentang perintah kenabian 

yang haq. 

Bukan hanya itu, khadijah yang berasal dari keturunan bangsawan dan 

hartawan, serta merta memebrikan materi yang dimilikinya kepada Rasulullah Saw 

                                                             
3. Azizah Hefni, Agungnya Taman Cinta Sang Rasul,  (Yogyakarta : Saufa, 2016) hal 8 
4.  Op. Cit, Azizah Hefni hal 6-8 



 

untuk berjuang dijalan Allah Swt. Tak ada kerguan dan tak ada juga penyesalan. 

Bersama Rasulullah Saw, Khadijah memilih menjalani kehidupan serbakekurangan 

dan penuh penderitaan. Diawal-awal dakwah Rasulullah Saw, kezaliman kaum kafir 

Quraisy masih dangat gencar dilakukan Rasulullah Saw. Dengan didampingi istrinya, 

Khadijah melalui semua kezaliman itu dengan penuh kesabaran dan ketangguhan. 

Khadijah menyerahkan jiwa dan raganya untuk Islam, sampai ia menghembuskan 

nafas terakhir. 

2. Aisyah binti Abu Bakar 

Aisyah binti Abu bakar adalah istri Rasulullah Saw. Walaupun selisih usia 

Rasulullah Saw dengan Aisyah cukup terlampau jauh, namun aisyah mampu menjadi 

pendamping hidup Rasulullah Saw yang sempurna. Aisyah adalah wanita yang cerdas 

dan tinggi pengetahuannya, ia tumbuh ditengah keluarga yang mencintai Islam. Ia 

juga dididik oleh ayah dan ibunya yang merupakan sahabat Rasulullah Saw. Bukan 

hanya itu, ia yang telah dinikahi Rasulullah Saw mendapatkan pendidikan langsung 

dari Rasulullah Saw dirumah nubuwwah. 

Oleh karena itu, Aisyah menjadi wanita yang berilmu tinggi. Ia meriwayatkan 

ribuan hadist. Setelah Rasulullah Saw wafat, Aisyah tidak hanya menjadi pengajar 

Shabat muslim wanita, melainkan juga menjadi sahabat muslim laki-laki. Mereka 

yang membutuhkan kepastian hukum atau saran politik, pastilah datang kepada 

Aisyah. Aisyah dengan dengan kecerdasan dan kebijaksanaanya, pasti memberikan 

jawaban terbaiknya kepada mereka. 

 



 

3. Fatimah binti Muhammad Saw 

Fatimah Az-zahra adalah putri kesayangan Rasulullah Saw, hanya saja ia 

ditakdirkan Allah Swt untuk hidup lebih lama, bahkan lebih lama daripada hidup 

Rasulullah Saw. Fatimah mendampingi ayahandanya sampai akhir hayatnya. Ia 

melayani, menyiapkan semua keperluan, serta menjadi labuhan emosi ayahandanya 

saat gundah atau bersedih. 

Fatimah tumbuh sebagai piatu. Namun ia beruntung, sebab ia tumbuh bersama 

ayahhandanya. Ia mewarisi perangai ayahandanya. Fatimah adalah wanita yang 

lembut, penuh kesabaran juga pemberani. Pada kaum kafir Quraisy yang menyakiti 

ayahnya, fatimah pernah melawan. Padahal saat itu usianya masih kecil. Kemuliaan 

fatimah makin tinggi setelah ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ia juga 

memeberikan keturunan Nabi Muhammad Saw. Keturunan Fatimah adalah Ahlul 

Bait, orang-orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad Saw, dan mendapat jaminan 

masuk surga. 

Pasca wafatnya sang ayah, Fatimah terus didera ketidakadilan. Selain sakitnya 

yang terus bertambah parah, Fatimah terus mengalami kekecewaan terhadao 

kehalifahan penggantiayahnya. Hak-haknya direnggut, dengan segala daya upaya 

Fatimah mencari keadilan, namun tidak da yang memebelanya hingga akhir hayatnya. 

Ketiga wanita mulia inimemiliki kisah hidup yang bisa kita jadikan teladan. Mereka 

yang sudah mendeikasikan jiwa dan raganya secara total untuk Rasulullah SAW. 

 

 



 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Seperti kita ketahui, pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar salah, tetapi bagaiaman menananmkan kebiasaaan (habituation) 

tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga pesertadidik memiliki 

kesadaran, kepekaan, dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian komitmen 

untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.5 

2. Tanpa nilai-nilai kebijakan yang membentuk karakter yang baik, individu tidak 

bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif. 

Tanpa karkater baik, seluruh umat manusia tidak dapat melakukan perkembangan 

menuju dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi6 

3. Penulis tertarik dengan para Ummul Mukminin yakni Khadijah, Aisyah dan 

Fatimah. Mereka adalah wanita-wanita inspiratif yang patut kita teladani, mereka 

adalah wanita-wanita Shalihah yang berparas anggun dan memilki sifat yang 

mulia yang diwariskan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti 

Khadijah yang memilki sifat yang lembut, Aisyah yang cerdas dan berwawasan 

tinggi, serta Fatimah yang begitu penyabar, karakter mereka yang begitu kuat 

menggugah hati penulis, sehingga penulis tertarik mendeskripsikan nilai-nilai 

karakter pada diri mereka dan dapat kita jadikan contoh untuk mengadapi 

kerasnya zaman globalisasi modern ini.  
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6. Thomas Lickona, Character Matters (Persoalan Karakter) , Diterjemahkan oleh Juma Abdu 

Wamaungo dan JeanAntunes Rudolf Zien. (Jakarta:Bumi Aksara) hal 22 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Zaman Globalisasi masa kini dikenal dengan era modern. Dimana manusia 

dapat melakukan segala sesuatu dengan mudah karena bantuan dari alat-alat yang 

diciptakan oleh manusia untuk memepermudah melakukan segala aktifitas. Bahkan 

manusia tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mengetahui kondisi di negara itu. 

Orang-orang cukup membuka situs yang pada internet untuk membuka setiap nama 

negara yang ingin di tuju. Bahkan untuk mengirim sebuah pesan singkat. Kita sudah 

tidak perlu repot-repot menggunakan telegram atau menulis surat pribadi, cukup 

menggunakan smartfone, laptop, atau komputer untuk mengirim pesan singkat 

kepada orang yang ingin kita tuju. 

Secara tidak langsung, era modern ini memebentuk karakter manusia, baik itu 

terbentuknya karakter baik maupun karakter yang buruk. Seperti penggunaan alat 

modern untuk hal-hal yang positif seperti memepermudah pekerjaan rumah, kantor, 

dll. Atau untuk memebuka wawasan tentang ilmu, baik itu ilmu agam, ilmu 

berdagang, ilmu pendidikan, kemasyarakatan. Dan pengguanakan alat modern yang 

dapat menyebabkan terbentuknya karakter yang buruk contohnya penggunaan alat 

modern untuk menyakiti orang lain, membuat berita yang berujung fitnah/ hoax, 

membuka situs-situs yang kurang mendidik. Itu semua tergantung dari individu itu 

sendiri apakah mereka memilih penggunaan alat modern untuk hal baik atau hal 

buruk. 

Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir 

ini, hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi ditengah – 



 

tengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan 

beragam. Kriminalitas, ketidak adilan, korupsi, kekerasan pada anak, pelangggaran 

HAM, menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa 

Indonesia.  Budi pekerti luhur, kesantunan, dan relegiusitas yang dijunjung tinggi dan 

menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi terasa asing dan 

jarang ditemui ditengah-tengah masyarakat.7 

Menurut Thomas Lickona pada pernyataanya dalam isi karakter, Apa isi dari 

karakter? Isi dari karakter yang baik adalah kebaikan. Kebaikan seperti –seperti 

kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang— adalah disposisi untuk 

berperilaku secara bermoral. Karakter adalah objektifitas yang baik atas kualitas 

manusia, baik bagi manusia diketahui atau tidak. Kebaikan-kebaikan tersebut 

ditegaskan oleh masyarakatdan agama seluruh dunia. Karena hal tersebut secara 

intrinsik baik, punya hak atas hati nurani kita. 8 

Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, individu 

tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara 

efektif. Tapi karakter yang baik, seluruh umat manusia tidak dapat melakukan 

perkembangan menuju dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap 

pribadi.9 
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8.  Op.Cit, Thomas Lickona, hal 15-16 
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Seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memeperbaiki atau 

menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung 

sistematika ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan 

mu’amalah, tetapi juga akhlak.  Pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) 

merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model 

karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi 

Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah 

(STAF).10 

Keberadaan Rasulullah SAW. sebagai manusia yang memiliki budi pekerti 

yang luhur, menyebabkan ia dijadikan oleh Allah swt. sebagai contoh (uswatun 

hasanah) untuk semua manusia. Allah swt.berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 21: 

                                  

       

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-ahzab: 
21)11 

 
Perhatian al-Qur’an terhadap pendidikan karakter dapat dibuktikan dengan 

banyaknya ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan akhlak meskipun kata-kata 

akhlak itu sendiri jumlahnya sedikit, tetapi substansi dari ayat-ayat tersebut berkaitan 

dengan akhlak. Hal itu disebabkan karena seluruh aspek ajaran Islam yang disebutkan 
                                                             

10. Op. Cit. Mulyana, hal 5 
11 . Aplikasi Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004) Q.S Al-Ahzab (33)  ayat 
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di dalam Al-Qur’an mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Misalnya, ketika Al-

Qur’an berbicara tentang keimanan, maka selalu digandengkan dengan amal shaleh 

(perbuatan baik/akhlak). Hal ini antara lain dijumpai dalam Q.S. al-Ashr (103) : 1- 3. 

                            

          

Artinya : Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.12 

 

 Pada ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa indikator orang yang beriman 

adalah mereka yang tenang jiwanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an, berserah 

diri kepada Allah, melaksanakan shalat, berinfak di jalan Allah.13 

                              

                              

      

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Nya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah 
mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 
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13. Amri Rahman & Dulsukmi Kasim, Al-Ulum (PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS 
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menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. 
al-Anfal: 2-3).14 

Perempuan adalah seperti laki-laki dalam hal memperoleh pembebanan 

Syara’. Oleh karena itu bagi kaum perempuan mencari ilmu agar kelak ia akan yakin 

dan mantap dalam menjalankan suatu kewajiban dari Allah SWT. Apabila seorang 

perempuan mempuanyai bapak, saudara, suami atau mahram yang biasa mengajarkan 

ilmu kepadanya, maka hal itu sudah dianggap cukup. Akan tetapi, jauh lebih baik bila 

perepuan belajar dengan sesama perempuan sendiri, namun jika tidak, maka seorang 

perempuan bisa belajar ilmu dari guru atau orang yang sudah lanjut usia dengan 

syarat tidak berkhalwat dan hanya sebatas kebutuhan. Apabila ada persoalan agam 

yang tidak dipahami, maka seorang perempuan bisa langsung bertanya tanpa malu, 

karena sesungguhnya Allah SWT tidak malu dari kebenaran.15 

Perempuan sangat di istimewakan oleh agama Islam, karena dari 

perempuanlah lahir generasi-genari yang baik, dan dari perepuan pula lahir generasi-

generasi yang menyimpang. Oleh karena itu perempuan wajib membentengi diri agar 

mampu mendidik generasinya menjadi manusia yang berjiwa pemimpin dan memilki 

karakter yang baik. Seorang Ibu adalah orang tua yang paling dekat dengan anak-

anak nya ia yang wajib memberikan pengetahuan yang baik kepada anak-anak nya 

agar menjadi generasi yang lebih baik.  

                                                             
14. Departemen Agama RI, Al-Qur’anurkalim dan Terjemahanya Spesial For Woman, 

(Bandung:SYGMA) (QS. al-Anfal (8) : 2-3) 
15. Ibnu Jauzi, Wanita Penghuni Surga Terjemah Kitab Akhmun Nisa’, Penerjemah Fuad 

Yasin (Surabaya: Bina Ilmu, 2009) hlm 9 



 

Setelah Allah Swt dan Rasulullah SAW kita juga dapat mengambil nilai-nilai 

karakter baik dari keluarga Rasulullah Saw. Dalam hal ini penulias akan 

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karkater yang ada  pada  para Ummul 

Mukminin yakni Khadijah Binti Khuwailid r.a, Aisyah binti Abu-Bakar r.a, dan 

Fatimah r.a binti Muhammad SAW. 

Banyak perempuan mulia disekitar Rasulullah Saw, baik dari kalangan 

kerabat maupun kalangan shababiyah. Namun, tiga perempuan yang akan dibahas–

Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar dan Fatimah binti Rasulullah 

Saw— memiliki keutamaan yang luar biasa. Wanita-wanita itu telah menyinari hidup 

Rasulullah Saw dan dapat dijadikan teladan. Karakter pada diri mereka dapat kita 

jadikan benteng dan wawasan untuk mengadapi era globalisasi yang cukup keras ini. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, atau 

antara rencana dan pelaksanaan. Menurut Stonner sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono mengungkapkan bahwa, “Masalah dapat diketahui dan dicari apabila 

terdapat penyimpangan pengalaman dengan kenyataan antara apa yang direncanakan 

dengan kenyataan.”16  Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa masalah adalah 

“suatu kesulitan yang menggerakan manusia untuk memecahkannya, masalah harus 

                                                             
16. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B) 

(Bandung: Alfbeta, 2008), h. 52.  



 

dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan 

mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus”.17 

Adapun berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan pokok-pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apa Saja Nilai-nilai  Karakter yang Dapat di tiru dari Wanita-wanita yang 

Dekat dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah 

r.a)? 

2. Bagaimana Relevansi Nilai-Nilai Karakter Wanita-wanita yang dengan Nabi 

Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a) Terhadap 

Kehidupan Wanita-wanita Masa Sekarang? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan Nilai-nilai Karakter dari Wanita-wanita yang Dekat 

dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a) 

dari  sejarah kehidupannya. 

2. Mengetahui Relevansi Nilai-nilai Karakter dari Wanita-wanita yang Dekat 

dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, Fatimah r.a) agar 

dapat Dihubungkan dengan Kehidupan Wanita pada Era sekarang. 

 
                                                             

17. Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung, Tarsito 1981) hlm 33 



 

3. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat: 

a. Kegunaan teoritis adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nilai 

nilai karakter yang ada pada wanita-wanita yang dekat dengan Nabi 

Muhammad SAW yaitu Ummul Mukminin Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan 

Fatimah r.a) 

b. Kegunaan secara praktis 

1. adalah meningkatkan kecintaan terhadap Keluarga Nabi Muhammad Saw, 

terkhusus kepada beliau dan mengahrapkan keridhaan Allah Swt agar kita 

dapat mengambil sisi positif dan dapat mengimplementasikan karakter 

pada diri Keluarga Rasulullah Saw dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penelitian ini ada relevansinya dengan kehidupan wanita-wanita pada era 

sekarang,  Fakultas Tarbiyah khususnya Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, sehingga hasil pembahasanya berguna untuk menambah 

literatur/bacaan tentang nilai-nilai karakter yang ada pada diri wanita-

wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah r.a, 

Aisyah r.a, dan Fatimah r.a. 

F. Metode penelitian 

Untuk memahami serta memudahan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang 

dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan 



 

data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai 

berikut: 

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang 

memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku-buku,, periodal-

periodal, seperti majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, jurnal, dan materi 

perpustakaan lainnya, ayang dapat dijadikan sumber rujukan. Penelelitian 

kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan data dapat 

ditemukan di manapun manakala tersedia kepustkaan yang sesuai dengan objek 

material penelitian tersebut.18 Dalam hal ini penelitian kepustkaan yang penulis 

gunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan berusaha mengungkapkan 

dan menemukan secara faktual, aktual dan sistemasis, “Bagaimana Nilai-nilai 

Karakter yang Dapat di Tiru dari Wanita-wanita yang Dekat dengan Nabi 

Muhammad SAW (Khadijah r.a, Asiyah r.a dan Fatimah r.a)” 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi dua macam, yakni: 

a. Sumber data primer 

Dengan objek material penelitian.19 Mengenai penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data primer sebagai berikut : 

1) Azizah Hefni, Agungnya Taman Cinta Sang Rasul, (Yogyakarta: Saufa, 

2016) 

2) Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandalawi, Himpunan Fadhilah 

A’mal, (Bandung: Pusaka Ramadhan, 2001) 

3) Trisula Adisakti, Sejarah Fatimah Az-Zahra dari Prof. Dasteghib,  

(Jakarta: Cahaya,2010) 

4) Asyim Asyur, Wanita-wanita Jenius dalam Islam, (Bandung: Putaka 

Annisa, 2004) 

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang berupa kepustakaan yang 

berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung dalam 

mendeskripsikan objek material penelitian,20 bertujuan untuk melengkapi data-

data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-sumber atau karya 

lain yang ada kaitanya dengan penulisan ini seperti: 

1. Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

Multidimensional, (Jakarata:Bumi Aksara: cet 3 2013) 
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2. Husnul Albab, Wanita Yang Dicintai Dan Dibenci Allah SWT, (Surabaya: Bintang 

Usaha Jaya, 2011) 

3. Thomas Licona, Character Matters (Persoalan Karakter), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012) 

4. Jassin Tuloli dan Dian Ekawaty Islamil, Pendidikan Karakter Menjadikan 

Manusia Berkarakter Unggul, (Yogyakarta: UII Press, 2016) 

5. Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Amzah: Jakarta,  2015) 

6. Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter 

(Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami), (Jakarta: Bumi Aksara,2016) 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

studi pustaka (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa buku, dapat berupa 

buku-buku, majalah-majalah, jurnal, dan bahan dokumentasi lainnya.21 

4. Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses data-

data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 

menginterprestasikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir 

deduktif, maksudnya adalah penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan yang 

bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi, dari kisah-kiash 
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Wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yakni Khadijah r.a, 

Aisyah r.a, dan Fatimah r.a penulis akan menarik kesimpulan menjadi berbagai nilai  

karakter dan merelevansikannya dengan kehidupan wanita era sekarang, serta 

menggunakan metode dekriptif yaitu merupakan pemaparan gambaran mengenai hal 

yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dengan analisis isi (content 

analysis),22  yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian suatu masalah atau 

karangan untuk mengetahui latar belakang dan persoalanya. Dalam buku Kalus 

Kripper Draft content analysis  adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi (kesimpulan) dari data yang telah diolah dan dianalisis sebagai jawaban 

terhadap masalah yang telah dikemukakan.23  Content analysis merupakan teknik 

penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi isi 

pesan pada suatu buku. Analisis ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap 

nilai-nilai karakter yang dapat di tiru dari wanita-wanita yang dekat dengan Nabi 

Muhammad SAW (Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a), sehingga dari analisis 

tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu nilai-nilai karakter 

dari wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yakni Ummul 

Mukminin Khadijah r.a, Aisyah r.a dan Fatimah r.a. 
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BAB II 

KARAKTER 

A. Pengertian Karakter 

Secara etimilogis, diungkapkan dalam buku Character in School oleh Ryan 

dan Bohlin katak karakter (inggris: character) berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

charassein yang berarti to engrave. Kata to engrave diterjemahkan mengukir, 

melukis, memeahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata 

karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

memebedakan seseorang demgam yang lain, dan watak. Dengan demikian, orang 

berkarakter berarti orang yang berkepribadian berperilaku, bersifat, bertabiat, atau 

berwatak.24 

 Dalam hal ini beberapa tokoh juga mendefinisikan pengertian karakter sebagai 

berikut : 

a. Menurut Thomas Lickona Karakter adalah kepemilkian akan” hal-hal yang 

baik” seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Dan hal-hal 

yang baik tersebut dapt dijadikan objektifitas yang baik bagi manusia.25 

Lebih lanjut Lickona menekankan pentingnya tiga komponen karakter 

yang baik (components of good character), yairu moral knowling atau 

pengetahuan moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral 
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action atau tindakan moral. Moral Knowling berkaitan dengan moral 

awerenes, knowing moral values, perspektif taking, moral reasoning, 

decision making, dan self knowledge. Moral feeling berkaitan dengan 

consciense, self-esteem, empaty, loving the good, self-control dan humility; 

sedangkan moral action merupakan perpaduan dari moral knowing dan 

moral feeling  yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi (competense), 

keinginan (will), dan kebiasaan (habit). 

Dalam hal ini, thomas lickona mengungkapkan bahwa karakter adalah 

apa yang dilakukan seseorang ketika tidak ada orang lain yang melihat, 

karakter pada diri seseorang akan menentukan apakah respon atau sikap 

orang itu terhadap orang lain apabila orang lain terkena musibah, atau 

mengalami masalah, ia juga mengungkapkan bahwa karakter juga sangat 

berpengaruh terhadap bidang kemasyarakatan. 

Thomas Lickona mengungkapkan sepuluh kebijakan karakter yang baik 

yaitu26: 

Tabel 1.1 Karakter Kebajikan Menurut Thomas Lickona 

No Nama karakter Pengertian  
1 Kebijaksanaan Kebijaksanaan adalah penilaian yang baik, yang 

memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang 
beralasan hal itu akan baik untuk kita dan baik juga 
orang lain  

2 Keadilan Keadilan berarti menghormati hak-hak semua orang 
yang mengarahkan kita untuk memperlakukan orang 
lain sebagaimana kita ingin di perlakukan oleh orang 
lain 

3 Keberanian Keberanian adalah sebuah naluri yang memungkinkan 

                                                             
26. Op.Cit, Thomas Lickona. Hlm 16-20 



 

kita untuk melakukan apa yang benar dalam 
menghadapi seriap kesulitan 

4 Pengendalian diri Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur 
diri kita sendiri, baik itu emosi, nafsu, dan hal-hal yang 
lainnya yang bersifat negatif. 

5 Cinta Cinta adalah keinginan untuk mengorbankan diri 
sendiri demi kepentingan orang lain. 

6 Sikap positif Sikap positif adalah sikap yang baik yang kita lakukan 
, dan menghindari sikap-sikap yang negatid atau tidak 
patut untuk dilakukan. 

7 Bekerja keras Bekerja keras yaitu melakukan segala sesuatu dengan 
sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita 
inginkan 

8 Integritas Integritas berati mengikuti prinsip moral, menjaga 
kata-kata dan berdiri pada apa yang kita percayai 

9 Syukur Syukur ada rasa cinta dan ungkapan terimakasih kita 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala yang 
diberikan kepada kita 

10 Kerendahan hati Kerendahan hati adalah mengakui dan mneyadari 
adanya ketidakmampuan dan kemampuan kita, serta 
menarik perhatian atau tanpa mengharapkan pujian 
dari orang lain. 

 

b. Simon Philips dalam buku Refleksi Karakter Bangsa menyebutkan bahwa 

karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.27 

c. Koesoema menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. 

Kepribadian sianggap sebagai “ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat 

khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

                                                             
27.  Mansur Muchlis, Pendidikan Karakter (Menajawab Tantangan Krisis Multidimentional), 

(Jakarta: Bumi Aksara, cet 3 2013) hal 70  



 

diterima dari lingkungan, misalnya keluraga pada masa kecil, dan juga 

bawaan seseorang sejak lahir”.28 

d. Imam Ghozali menganggap bahwa Karakter lebih dekat dengan akhlak, 

yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan 

lagi.29 

e. Suyatno mengatakan bahwa karkater adalah cara berfikir dan berperilaku 

yang menjadi cirikhas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama. 

f. Mansur Muchlis sendiri menyimpulkan bahwa karakter itu berkaitan 

dengan moral, berkonotasi ‘positif’, bukan netral. Jadi ‘orang berkarakter’ 

adalah orang yang memepunyai kualitas moral (tertentu) positif.30 

g. E. Mulyasa menyebutkan bahwa karakter merupakan sifat alami sesorang 

dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan 

nyata melalui perilaku baik jujur, tanggung jawab, hormat terhadap orang 

lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.31 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, karakter adalah 

cirikhas  seseorang yang menandakan jati dirinya kepada orang lain namun dengan 

kebiasaan dan sikap yang baik, memiliki prilaku yang tidak menyimpang dan dapat di 

terima di hati masyarakat dengan baik. 

                                                             
28. Ibid . hlm 70 
29. Ibid , hlm 70 
30.  Ibid, hlm 71 
31.  E.Mulyasa, Menejemen Pendidikan Karakter, (Jakakarta: Bumi Aksara, 2011) cet 4, hlm 3 



 

Karakter adalah objektifitas yang baik atas kualitas manusia, baik bagi 

manusia diketahui atau tidak. Kebaikan-kebaikan tersebut ditegaskan oleh masyarakat 

dan agama seluruh dunia. Karena hal tersebut secara intrinsik baik, punya hak atas 

hati nurani kita. Kebajikan mentransendesikan waktu dan budaya (walaupun budaya 

mereka diekspresikan secara bervariasi); keadilan dan kebaikan, misalnya akan selalu 

ada dan dimanapun menjadi kebaikan terlepas dari beberapa banyak orang yang 

menunjukan kepada mereka.32  

Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karkater yang baik, individu 

tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara 

efektif. Tanpa karakter yang baik, seluruh umat manusia tidak dapat melakukan 

perkembangan menuju dunia yang menjujung tinggi martabat dan nilai dari setiap 

pribadi.33 Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang 

membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter dapat di 

katakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang 

membedakan antara dirinya dengan individu lain.34 

Karkater lebih bersifat subjektif, sebab berkaitan dnegan struktur antropologis 

manusia dan tindakannya dalam memaknai kebebasannya sehingga ia mengukuhkan 

keunikannya berhadapan dengan orang lain. Sementara, pendidikan senantiasa  

berkaitan dengan dimensi sosialitas manusia. Manusia sejak kelahirannya telah 

membutuhkan kehadiran orang lain dalam menopang hidupnya. 

                                                             
32. Op. Cit, Thomas Licona, hlm 13-16  
33. Op, Cit. Thomas Lickona. Hlm 22 
34. http://www.pengertianku.net/2015/11/pengertian-karakter-dan-pendidikan-karakter.html 



 

B. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Hasan Langgulung,35 mengemukakan bahwa “pendidikan sebernarnya dapat 

ditinjau dari dua segi; pertama, dari sudut pandang masyarakat; keuda, dari sudut 

pandang individu. Dari segi pandangan masyarakat pendidikan berarti pewarisan 

kebudayaan dari generasi ke generasi muda, agar hidup masyarakat tetap 

berkelanjutan, dengan kata lain, masyarakat memepunyai nilai-nilai budaya yang 

ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap 

terpelihara.  

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat.36 Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika 

relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari 

luar dirinya.37 

                                                             
35. Hasan Langgulung, Bebebrapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, (Bandung Al-

Ma’arif, 1980), hlm 94  
36. Dwiyanto Djoko Pranowo , Pada Matakuliah Keterampilan Berbicara Bahasa Prancis 

Dengan Metode Bermain Peran, (FBS Universitas Negeri Yogyakarta),  hlm 5 Email.: 
jkp_yknowo@yahoo.com  

37 . Zainal Aqib, Pendidikan Karakter membangun Perilaku Positif Anak Bangsa (Bandung : 
YRAMA WIDYA: 2011) hal 38 



 

Pendidikan Karakter merupakan upaya untuk memebantu perkembangan jiwa 

anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratiyah menuju kearah peradaban 

yang manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh anjuran terhadap anak-anak untuk 

duduk yang baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih 

badan, rapih pakaian hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, 

menghormati yang tua, menolong teman dan seterusnya merupakan pendidikan 

karakter.38 

b. Prinsip Pendidikan Karkter 

Ada beberapa prinsip pendidikan Karkater. Pertama, manusia adalah makhluk 

yang dipengaruhi dua aspek, pada dirinya memiliki sumber kebenaran dan dari luar 

dirinya ada juga dorongan atau kondisi yang memeperngaruhi kesadaran. 

Kedua,karena menganggap bahwa perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai 

utama sebagai bukti karakter , pendidikan karakter tidak meyakini adanya pemisahan 

antara roh, jiwa, dan badan. Hadist menyatakan bahwa iman dibangun oleh peran 

serta roh, jiwa dan badan, yaitu melalui perkataan, peyakinan, dan perindakan. Tanpa 

tindakan, semua yang diucapkan dan diyakini bukanlah apa-apa. Tanpa peyakinan 

maka tindakan dan perkataan tidak memilki makna, kemudian tanpa pernyataan 

dalam perkataan, pertindakan dan peyakinan tidak akan terhubung. 

Ketiga, pendidikan karkater mengutamakan munculnya kesadaran pribadi 

pesertadidik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif. Setiap manusia 

                                                             
38. Op, Cit. E. Mulyasa, hal 1 



 

memiliki modal dasar (potensi dan kapasitasnya yang khas) yang membedakan 

dirinya dengan orang lain.39 

Selanjutnya, jika seseorang berbicara tentang penidikan karakter, sering 

disamakan dengan pendidikan budi pekerti. Seseorang dikatakan berkarakter atau 

berwatak jika telah berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki 

masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Hal itu tidak 

jauh berbeda jika seseorang berbicara tentang pendidikan budi pekerti. Pendidikan 

karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu 

untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan 

membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Menurut E. Mulyasa40 pendidikan karkater harus berkelanjutan dan tak 

pernah berakhir (never ending oerosses), sebagai bagian terpadu untuk 

memepersiapkan generasi bangasa, yang disesuaikan dengan sosok manusia masa 

depan, berakar pada folosofi nilai kultural religius bangsa Indonesia. Pendidikan 

karkater harus menumbuhkembangkan filosofi dan pengamalan atas keseluruhan 

karkater  bangsa ini secara utuh, dan menyeluruh (kaffah). Karakter bangsa 

mengandung unsur perekat budaya dan kultural yang harus terwujud dalam kesadaran 

kultural (cultural awareness) dan kecerasan kultural (cultural intelegence) setiap 

warga negara. 

                                                             
39.Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 

(Bandung:Simbiosa Rekakatama Media, 2008) hal 104-105 
40. Op. Cit, E Mulyasa. Hlm vi  



 

Beliau (E.Mulyasa) juga berpendapat, Pendidikan Karakter memiliki makna 

lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang hal-hal yang baikdalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter merupakan sifat alami 

seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan 

nyata melalui perlikau baik, jujur, ikhlas, bertanggung jawab, hormat terhadap orang 

lain. 

Nilai-nilai pembangun karakter tersebut ada 18, yaitu: 
1. Religius 
2. Jujur 
3. Toleransi 
4. Disiplin 
5. Kerja Keras 
6. Kreatif 
7. Mandiri 
8. Demokratis 
9. Rasa Ingin Tahu 
10. Semangat kebangsaan 
11. Cinta Tanah Air 
12. Menghargai Prestasi 
13. Bersahabat 
14. Cinta Damai 
15. Gemar Membaca 
16. Pantang Menyerah 
17. Peduli Lingkungan 
18. Peduli Sesama41 
 

Ibnu Maskawih pengarang kitab Tahdizb Al-Akhlaq menyebutkan tujuan 

pendidikan karakter manusia adalah agar diri kita ,e,peroleh moralitas (Khuluq) yang 

membuat seluruh perbuatan kita terpuji, menjadikan diri kita pribadi mudah, tanpa 
                                                             

41.Ngainun Naim, Character Building, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), Hal, 123-212 



 

beban dan kesulitan yang dijalankan dengan santun tanpa unsur tekanan dan 

keterpaksaan.42 

Dalam mewujudkan pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa 

penanaman nilai-nilai. Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai 

universal, yaitu: 

a. Karakter cinta Tuhan dan segenap penciptaan-Nya 
b. Kemandirian dan tanggung jawab 
c. Kejujuran/amanah dan diplomatis 
d. Hormat dan santun 
e. Dermawan, suka menolong dan gotong royong/ kerja sama 
f. Percaya diri dan keadilan 
g. Kepemimpinan dan keadilan 
h. Baik dan rendah hati 
i. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan43 

 
Selanjutnya, terdapat tujuh cara untuk menumbuhkan kebijakan utama (karakter 

yang baik) dalam diri anak. Ketujuh macam kebijakan inilah yang dapat membentuk 

manusia berkualitas di manapun dan kapanpun. Sasaran buku tulisan Borba ini 

adalah anak-anak, tetapi bukan berati tidak berlaku untuk orang dewasa. Dengan kata 

lain, tujuh kebijakan yang ditawarkan oleh Borba berlaku untuk siapapun dalam 

rangka membangun kecerdasan moral.44  

 

 

 

 

                                                             
42. Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Khlak, (Jakarta: Amzah, 2013), h.224  
43. Op.Cit, Mansur Muslich. Hlm 77-78  
44. Ibid, hlm 53-60  



 

Tabel 1.3  
Nilai-Nilai Karakter Dalam Masyarakat Menurut Borba 

 
No Nama Karakter Pengertian 

1 Empati Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak 
emmahami perasaan orang lain. Kebijakan ini memebuatnya 
menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, 
mendorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan, 
serta menuntutnya memeperlakukan orang dengan kasih sayang. 

2  
Hati Nurani 

 

Hati nurani adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan 
yang benar daripada jalan yang salah serta tetap berada dijalur 
yang bermoral, dab membuat dirirnya merasa bersalah ketika 
menyimpang dari jalur yang semestinya. 

3  
 

Kontrol Diri 

Kontrol diri dapat membantu menahan dorongan dari 
dalamdirinya dan berpikir sebelum bertindak sehingga ia 
melakukan hal yang benar, dan kecil kemungkinan mengambil 
tindakan yang berakibat buruk. Kebijakan ini memebantu kita 
menjadi mandiri karena ia tahu bahwa dirinya bisa 
mengendalikan tindakannya. 

4  
Rasa Hormat 

 

Rasa hormat mendorong kita bersikap baik dan menghormati 
orang lain. Kebijakan ini mengarahkannya memperlakukan orang 
lain sebagaimana ia ingin orang lain memeperlakukan dirinya 
sehingga mencegahnya bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap 
memusuhi. 

5 Kebaikan hati 
 

Kebaikan hati membantu kita nebubjukkan kepeduliannya 
terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan 
mengembangkan kebijakan ini, ia lebih berbelaskasih kepada 
orang lain, tidak memikirkan diri sendiri serta menyadari 
perbuatan baik sebagai tindakan yang benar. 
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Toleransi 
 

Toleransi membuat kita mampu menghargai perbedaan kualitas 
dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan 
keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa memebedakan 
suku, gender, penampilan, budaya, agama, kepercayaan, 
kemampuan, atau orientasi seksual. Dengan toleransi kita akan 
memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh pengertian, 
menentang permusushan, kekejaman, kefanatikan, serta 
menghargai orang lain berdasarkan karkaternya. 



 

7  
Keadilan 

Keadilan menuntun kita agar memeperlakukan orang lain dengan 
baik, tidak memihak, dan adil sehingga ia mematuhi aturan, mau 
bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara 
terbuka sebelum memberi penilaian apapun. Ia juga mendorong 
untuk memebela orang lain yang diperlakukan tidak adil dan 
enuntut agar setiap orang diperlakukan setara. 

 

c. Pendidikan Karakter Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-undang Republik 

Indonesia (UURI) Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional beserta 

peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Pada uraian 

berikut akan dikemukakan tujuan-tujuan pendidikan itu, yang diakhiri dengan tujuan 

pendidikan secara umum. Pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan nasional 

yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 sebagai berikut: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi pesertadidik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta tanggung jawab”.45 

 
Menurut Kemendiknas46, nilai-nilai luhur sebagai pondasi karakter bangsa 

yang dimiliki oleh setiap suku Indonesia ini, jika diringkas siantaranya sebagai 

berikut : 

 

                                                             
45. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 8 
46.Agus Wibowo, Pendidikan Karakter : Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 43 



 

Tabel 1.2 
Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 
1 Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 
pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 
dengan pemeluk agama lain. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 
agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 
orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 
tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-
baiknya. 

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 
cara atau hasil baik dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah terganrung 
pada ornag lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokrsi  Cara berfikif, bersikap, dan bertindak yang menilai 
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9 Rasa ingin Tau Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 
yang dipelajarinya, dilihatnya dan didengarnya. 

10 Semangat 
Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 
menepatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas 
kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 
lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
bangsa. 

12 Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 
dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 
lain. 

13 Bersahabat/Komunik Tindakan yang memperlihatkan rasa sengan bicara, 



 

atif bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 
14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 
dirinya. 

15 Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 
berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi 
dirinya. 

16 Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 
mengembangkan upaya-upaya untuk memeperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 
bantuan pada orang yang memebutuhkan. 

18 Tanggung Jab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, 
terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 
sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha 
Esa 

Sumber :Kemendiknas 2010 
 
d. Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Masyarakat47 

Banyak manusia terutama tokoh-tokoh dunia yang terkenal sukses disamping 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelskan di luar faktor ketururnan dan 

lingkungan juga karena pengaruh faktor ketekunan. Contoh pribadi seperti ini adalah 

Thomas Alva Edison. Dalam upayanya menemukan lampu pijar dia mengalami 

kegagalan 986 kali. Ada pula yang mengatakan sampai ribuan kali. Namun dia tidak 

putus asa dalam jumlah kegagalannya yang sudah kesekian ratus kali. Usahannya 

jalan terus, dengan tekad berhenti bilamana cita-citanya menemukan lampu pikar 

telah terwujud. 
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Berkarakter Unggul, (Yogyakarta: UII Press, 2016) hlm. 1-55  



 

Dari cerita di atas kita dapat mengambil kesimpulan arti dari ketekunan itu 

sendiri untuk diri kita yaitu: 

 

 

1. Sikap Istiqomah 

Sikap Istiqomah maksudnya bersikap konsisten atau berketetapan hati pada 

pendirian atau keputusan yang telah diambil. Tidak akan berubah kapanpun  dan 

karena sebab apapun. 

2. Bersifat Peduli 

Bersifat peduli artinya, penuh perhatian pada apa yang sedang dilakukan. 

Tidak menyebar perhatian ke hal-hal lain. Yeyap fokus pada pekerjaan tersebut. 

Walau ada pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan itu teteapi 

perhatian tetap fokus pada pekerjaan tersebut. 

3. Tabah Menghadapi Tantangan Dan Rintangan 

Seriap individu atau orang yang ingin maju dalam mengembangkan diri dan 

kemampuannya serta usahanya, hampir dapat dipastikan semua mengalami tantangan 

dan rintangan, rintangan dan tantangan dihadapi datangnya bisa beberqapa kali tetapi 

mungkin juga datangnya bisa bertubi-tubi. Itulah yang dinamakan resiko yang harus 

di hadapi bila ingin maju dan berkembang. Hanya mereka yang sabar, tabah dan ulet 

yang tidak akan mundur selangkahpun dalam menghadapi tantangan dan rintangan 

yang demikian.  

4. Berperilaku Disiplin 



 

Perilaku disiplin artinya berperilaku ketat dan tepat waktu serta ketat ikuti 

aturan dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan. 

 

5. Tidak Mengenal Menyerah 

Individu yang tekun biasanya tidak mengenal kata menyerah dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau merealisasikan apa yang di cita-citakannya. Meskipun 

dalam perjalannya merealisasikan apayang di cita-citakan banyak bertaburan onak 

dan duri. Hal itu dianggapnya biasa dan harus dihadapi dengan jiwa. 

C. Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam 

a. Al-Qur’an Sebagai Landasan 

Al-Qur’an adalah dasar dari agama Islam, dengan demikian keutamaan belajar 

Al-Qur’an dan mengajarkannya telah diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun 

terdapat tingkatan kebaikan yang berlainan. Yang terbaik adalah memepelajari Al-

Qur’an . dengan demikian jelaslah, karena al-Qur’an adalah perkataan-perkataan 

Allah SWT, maka ia adalah yang tertinggi dari segala suesuatu, sebagaimana yang 

dinyatakan dalam beberapa hadist yang akan dikemukakan kemudian. Membaca Al-

Qur’an dan mengajarkannya mestilah lebih agung dari segalanya.48 

Al-Qur’an sebagai Mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukanlah 

sebagai sembarang mukjizat. Al-Qur’an tidak seperti mukjizat pada umumnya yang 
                                                             

48. Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandalawi, “Himpunan Kitab Fadhilah A’mal “  
(Hadist diatas diperkuat oleh hadist lain yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Sulamin r.a. Rasulullah 
Saw, bersabda “ Barangsiapa telah mendapat Ilmu mengenai Al-Qur’an  tetapi masih menaganggap 
bahwa orang lain yang diberi sesuatu selain Al-Qur’an adalah lebih baik adarinya, berarti dia telah 
menunjukkan sikap merendahkan terhadap rahmat Allah Swt yang dikaruniakan kepadanya sehingga 
ia dapat memepelajari Al-Qur’an”).(Bandung : PUSTAKA RAMDAHAN, 2001)  hlm 320-321  



 

diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Qur’an 

adalah mukjizat yang istimewa.49 

Rasulullah SAW, bersabda dalam sebuah hadist : 

 
َ
َثٍد َسِمْعُت َسْعَد ْبن

ْ
 َمر

ُ
ُة ْبن

َ
ِني َعْلَقم

َ
ثـََنا ُشْعَبُة َقاَل َأْخبَـر َهاٍل َحدَّ ُ ِمنـْ

 ْبن
ُ
ثـََنا َحجَّاج َحدَّ

 
َ
 اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه ُعبَـْيَدَة َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحم

َ
ِضي

َ
اَن ر

َ
ِن السَُّلِميِّ َعْن ُعْثم

 
َ
ِن ِفي ِإْمر

َ
َأ َأُبو َعْبِد الرَّْحم

َ
ر ََأقـْ

ُه َقاَل و
َ
َعلَّم

َ
آَن و

ْ
 اْلُقر

َ
 َمْن تـََعلَّم

ْ
ُكم

ُ
ر  قَاَل َخيـْ

َ
َسلَّم

َ
ِة َعَلْيِه و

 
َ
 قَاَل و

ُ
اَن َحتَّى َكاَن اْلَحجَّاج

َ
 َذاَك الَِّذي َأقْـَعَدِني َمْقَعِدي َهَذاُعْثم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin 
Martsad Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami 
dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang 
belajar Al Qur`an dan mengajarkannya." Abu Abdirrahman membacakan (Al 
Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang 
menjadikanku duduk di tempat dudukku ini." (H.R Bukhori no : 4639)50 

b. Pendidikan Karakter dalam Islam 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia saat 
dilahirkan tidak mengetahui suatu apapun, sebagaimana firman Allah di dalam Al-
Qur’an.  

                                  

                          

                              

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 

                                                             
49 . Ahmad Salaby, Op. Cit, hlm 71 
50 . Hadist Digital, Pustaka Pribadi Abu Ahmad as Sidokare (Kitab Shahih Bukhari No. Hadist: 

4639)  



 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 
Paling Baik. (Q.S Al-Mu’minun (23) : 12-14)51 

  
Manusia diciptakan oleh semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah 

SWT sebagai pencipta yang Maha Agung, dan tugas kita sebagai manusia adalah 

menjalakan kehidupan dengan sebaik-baik nya di muka bumi ini, oleh karena itu kita 

perlu menjalankan pendidikan dari kita lahir sampai maut menjemput kita seperti 

yang di ungkapkan oleh firman Allah SWT: 

Q.S Al-Mu’min (40) ayat 67  

                                

                                

                  

Artinya : Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 
sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 
seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai 
kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, 
di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) 
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu 
memahami(nya). (Q.S Al-Mu’min (40) : 67)52 

 
Dalam Al-Qur’an ditemukan banyak sekali pokok keutamaan karakter yang 

dapat digunakan untuk memberdayakan perilaku seorang muslim, seperti perintah 

                                                             
51. Lihat Q.S Al-Mu’min, Aplikasi Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004), 

Q.S Al-Mu’minun (23) ayat 12-14 
52. Lihat Q.S Al-Mu’min, Aplikasi Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004), 

Q.S Al-Mu’min (40) ayat  67 



 

berbuat kebaikan, menepati janji, sabar, jujur, takut kepada Allah SWT, berinfak 

dijalannya berbuat adil, dan pemaaf. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali-Imran (3) 

ayat 13: 

 

                         

          

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. (Q.S. Ali-Imran (3) : 13) 

 
Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap muslim 

melaksanakan nilai-nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya. Keharusan 

menjunjung tinggi karakter mulia (akhlakul karimah) lebih dipertegas lagi oleh Nabi 

Muhammad SAW dengan pernyataan yang menghubungkan karakter dengan kualitas 

kemauan, bobot amal dan jaminan masuk surga. Keutamaan memilki karakter yang 

mulia dinyatakan oleh Rasulullah Saw dalam hadist: 

)روايه ترمذي(أ أحسنهم خلقًأ كمل المؤمنين اما نأ  

Artinya : “Orang Mukmin yang paking sempurna keimanannya adalah orang yang 
baik akhlaknya”. (H.R. Tirmidzi). 

 
Dalil diatas menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan hanya 

hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas kehidupan, tetapi merupakan 

persoalan yang terkait dengan akal, ruh, jiwa dan hati. Menurut agama Islam, 



 

Pendidikan Karakter bersumber dari wahyu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karakter 

Islam terbentuk atas dasr prinsip ketundukan, kepasrahan dan kedamaian. 

Pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam 

memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh (jiwa) 

pendidikan Islam dan mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan 

sebenarnya dari pendidikan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak 

mementingkan pendidikan jasmani atau ‘akal atau ilmu maupun segi-segi lainnya itu. 

Anak-anak memebutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga 

membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan 

kepribadian.  

Para pakar pendidikan Islam telah sepakat bahwa tujuan dari  pendidikan serta 

pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu sebelum 

mereka mengetahui, melainkan: 

a. Mendidik akhlak dan jiwa mereka. 
b. Menanamkan rasa keutamaan (fadhilah) 
c. Memebiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. 
d. Memepersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dengan 

keikhlasan dan kejujuran. 
 
Dengan demikian tujuan pokok pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti 

dan pembentukan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran-

pelajaran akhlak, setiap pendidik haruslah memikirkan akhlak dan memikirkan 



 

akhlak keagamaan sebelum yang lainnya karena akhlak keagamaan adalah akhlak 

yang tertinggi, sedangkan akhlak mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam.53 

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, tersirat jelas 

bahwa seluruh ajaran Islam, baik berupa perintah yang berkonsekuemsi adanya 

tuntutan untuk dilaksanakan maupun larangan yang berkonsekuensi untuk 

ditingalkan, semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan 

keselamatan bagi seluruh mahluk di muka bumi. Melaksanakan perintah Allah SWT 

dan menjauhi larangan-Nya disamping merupakan wujud dari ketaatan hamba kepada 

Tuhannya juga memebawa hasil terwujudnya karakter mulia dalam dirirnya.54 

Selanjutnya Al-Asfahani menjelaskan hubungan erat antara aktifitas agama dan 

karakter (akhlak). Hubungan keduanya, menurutnya sangan organis. Baginya, ibadah 

merupakan prasyarat bagi terwujudnya karakter mulia. Tujuan utama manusia 

diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk mengabdi (beribadah) kepada-Nya. Allah 

SWT berfitman, 

           

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku .(Q.S Adz-Dzariyat (51) : 56) 

 
 Pengabdian ini berupa ketundukan manusia kepada Allah SWT dan 

berperilaku sesuai dengan perintah dan laralngan-Nya. Pada prinsipnya, manusia 

diharuskan untuk mewujudkan humanitsnya seluas mungkin asalakan dilakukan 

                                                             
53. Muhammad Athiyyah al-Abrasyi. Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam. (Bandung : 

PUSTAKA SETIA, 2003) hal 13  
54.  Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, ( Yogyakarta: AMZAH, 2014) hlm 46 



 

sesuai dengan hukum syari’ah melalui ibadah dan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang ikhlas secara semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT.55 

c. Karakter Nabi Muhammad SAW 

1) Nabi Muhammad SAW Sebagai Seorang Pendidik 

Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia dan diutus untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Pernyataan tentang hal tersebut terdapat dalam 

ayat berikut. 

           

Artinya : Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Q.S Al-
Qalam (68) : 4)56 
 

Sementara itu, berikut ini merupakan hadist yang terkait dengan tugas 

Rasulullah Saw dalam menyempurnakan Akhlak. 

“Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.” (H.R Malik) 

Sebagai seorang Rasul, Muhammad SAW diberikan amanah oleh Allah SWT 

untuk mendidik istri-istrinya, anak-anaknya, keluraga, sahabat-sahabatnya, dan 

seluruh umatnya. Perlu diketahui bahwa dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan 

kepada orang kain, Rasulullah SAW selalu mempertimbangkan tingkat intelektual 

pendengaranya. Sering kali dalam menyampaikan sebuah pesan Rasusullah SAW  

mengulang kata-katanya sampai tiga kali agar pendnegaranya menegerti betul apa 

yang disampaikan. 

                                                             
55. Ibid, hlm 47-48  
56. Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-Qalam (68) : 4) 



 

Bebrapa atribut karkater dalam konsep pendidikan Islam dapat dipelajari dari 

sifat Rasulullah SAW. Jika kita mengahrapkan rahmat Allah SWT, seharusnya kita 

mengikuti teladan pada diri Rasulullah SWT seperti dinyatakan dalam ayat berikut, 

                                    

      

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-Ahzab 
(33) : 21)57 

 
Dilihat dari ruang lingkupnya, karakter dibagi menjadi dua bagian, yakni 

karakter terhadap Khalik (Allah SWT) dan karakter terhadap mahluk (selain Allah 

SWT). Karakter terhdap Allah SWT adalah sikap dan prilaku manusia dalam 

melakukan berbagai aktifitas dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT (hablun 

minallah). Sementara itu, karakter terhadap mahluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa 

macam, seperti karakter terhadap sesama manusia (seperti tumbuhan dan hewan), 

serta karakter terahadap benada mati (lingkungan dan alam semesta). Islam 

menajdaikan akidah sebagai fondasi syari’ah dan akhlak. Oleh karena itu, karakter 

yang mula-mula dibangun setiap muslim adalah karakter terhadap Allah Swt. Ini bisa 

dilakukan dengan bertauhid (Q.S Al-Ikhlas (112) :1-4 dan Q.S. Adz-Dzarizat 

(51):56).58 

                                                             
57. Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-Ahzab (33)  ayat 21) 
58. Liat Q.s An-nas 1-4 dan Q.s Adz-Dzariyat :51  



 

Al-Qur’an Banyak megaitkan Akhlak terhadap Allah Swt dan akhlak terhadap 

Rasulullah Saw. Jadi,seorang muslim yang berkarakter mulia kepada sesama manusia 

harus memulainya dengan berkarakter mulia kepada Rasulullah SAW. Sebelum 

seorang muslim mencintai sesamanya, bahkan mencintai diri sendiri, ia harus terlebih 

dahulu mencintai Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kualitas cinta kepada sesama 

tidak boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW (Q.S At-

Taubah (9) :24).59 

                                   

                            

                         

       

Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, 
kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang 
kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah 
lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, 
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (Q.S At-
Taubah:24)60 
 

Karakter kepada Rasulullah SAW yang lainnya adalah  menaati dan 

mengikuti sunnah beliau (Q.S An-Nisa’ (4):59) serta mengucapkan shalawat dan 

                                                             
59 . Marzuki, Op, Cit. Hal 31-32 
60 . Aplikasi Al-Qur’an Digital Q.S At-Tahubah : 24 (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004) 



 

salam keapda beliau (Q.S Al-Ahzab (33):56). Islam melarang mendustakan 

Rasulullah SAW dan mengabaikan sunnah-sunnah beliau.61 

Rasusullah SAW adalah seorang rasul yang ummi yang mencerminkan akhlak 

dan kepribadian rasul. Sifat-sifat tersebut penting untuk dimiliki agar segala 

perbuatan rasul dapat menjadi suri teladan yang bisa diikuti oleh semua orang, 

terutamam umatnya. Sifat-sifat yang dimilki rasul selalu terjaga dan dijaga oleh Allah 

SWT. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang juga memiliki sifat-sifat 

tersebut. Ada empat sifat wajib rasul yang merupakan pencerminan karakter Nabi 

Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, yakni 

shiddiq, amanah,tabligh, dan fatanah.62 

a. Shidiq 

Semua rasul yang diutus Allah SWT mempunyai sifat shiddiq yang berarti 

jujur. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur dan mempunyai 

banyak sifat yang memebuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan 

dengannya.  

Allah Swt menyatakan bahwa Muhammad SAW adallah pembawa kebenaran 

sebagaimana firman Allah SWT berikut, 

                            

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran63 sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada 

                                                             
61 . Lihat Q.S An-Nisa’ : 59 dan Q.S Al-Ahzab : 56 
62. Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Pengemabangan 

Karakter anak yang Islami, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016) 
63. Agama Tauhid dan hukum-hukumnya  



 

suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.  
(Q.S Al-Fathir (35): 24)64 

 
b. Amanah  

Amanah artinya bisa dipercaya dalam menyampaikan sesuatu. Seorang rasul 

adalah utusan Allah SWT yang diberikan amanah untuk menuntun umatnya kejalan 

yang benar. Kewajiban seorang rasul dalam menyampaikan amanah dinyatakan 

dalam ayat berikut. 

                                 

                         

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 
Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir. (Q.S Al-Ma’idah (5) : 67)65 

 
 

                       

Artinya : “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah 
pemberi nasehat yang terpercaya bagimu." (Q.S Al-A’raf (7) : 68)66 

 
Sifat amanah ini wajib dimilki oleh rasul agar orang percaya bahwa semua 

urusan yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

c. Tabligh  

                                                             
64. Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-Fathir (35) ayat 24) 

65. Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-Ma’idah (5) ayat 67) 
66. Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-A’raf (7) ayat 68)  



 

Seorang rasul memiliki sifat Tabligh artinya menyampaikan semua yang 

diwahyukan Allah SWT kepadanya. Sifat Tabligh dinyatakan dalam Q.S Al- Ma’idah 

(5) : 6767 

Tabligh mengandung arti bahwa semua risalah Allah SWT yang ditunjukan 

keapda manusia harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang 

disembunyikan, walaupun hal tersebut adalah teguran Allah SWT  kepada Rasulullah 

SAW. 

                                 

      

Artinya : Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan 
risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 
maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. (Q.S Al-Jinn (72) :23)68 

 
d. Fathanah 

Seraong Rasul harus memilki sifat Fathanah yang berarti cerdas atau memilki 

intelektual yang tinggi. Sifat cerdas dapat terdiri dari beberapa aspek terkait sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa muslim yang 

paling cerdas adalah orang beriman yang memepersiapkan bekal untuk menghadapi 

hidup setelah mati, sebagaimana hadist berikut. 

Ibnu Umar r.a berkata, “Suatu hari aku duduk bersama Rasulullah Saw Saw, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki datang dari kalangan Anhar, kemudian ia 
mengucapkan salam kepada Rasulullah dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, siapakah 
orang mukmin yang utama?’ Rasulullah Saw menjawab. “Yang paling baik akhlak 
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nya”, Kemudian ia bertanya lagi, ‘siapakah mukmin yang paling cerdas?’ Beliau 
menjawab, “Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam 
mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas,” (H.R Ibnu 
Majjah, Ath-Thabrani, dan Al-Haitsamiy) 

 
Jadi muslim yang cerdas adalah muslim yang cerdas dalam mengoptimalkan 

kemampunya dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih kekal sesusah hidup di dunia. 

Muslim yang cerdas akan menggunakan kepintaranya untuk mengajak manusia lain 

menuju jalan yang lurus, memilki kualitas iman dan taqwa yang semakin kuat ketika 

mampu menguasai Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta merasa kecil dan 

lemah di hadapan Allah SWT.69 

2) Karkater Nabi Muhammad SAW70 

Selain memilki empat sifat yang dimilki oleh seorang Rasulullah Muhammad 

SAW memilki karkater yang juga seharusnya dijadikan sebagai teladan oleh seorang 

Musilm. Karkater  atau akhlak Rasulullah SAW sangat sempurnandan sesuai dengan 

Al-Qur’an yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Kesempurnaan akhlak 

Rasulullah ini dijelaskan oleh Aisyah r.a ketika ditanyakan oleh sahabat yang 

bernama Hisyam bin Amir r.a tentang akhlak Rasulullah SAW 

Ketika itu Aisyah r.a berkata, “bukankah engkau sering membaca Al-
Qur’an?” Hisyam menjawab, “Ya” Aisyah berkata, “akhlak Rasulullah adalah Al-
Qur’an.” (H.R Muslim) 

 
Setiap muslim ingin memiliki akhlak luhur seperti Rasulullah SAW harus 

mengetahui akhlak beliau ketika bermuammalah bersama para sahabatnya dan ketika 
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menjadi pendidik bagi umatnya. Beriku ini dijabarkan beberapa akhlak Rasulullah 

SAW. 

a. Sifat Lemah Lembut 

                             

                               

          

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu71. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. (Q.S Ali Imran (3) : 159)72 

 
Ayat tersebut menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Muhammad SAW yang 

dihiasi sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, lapang dada, serta kemudahan untuk 

memaafkan dan meminta maaf, sifat lemah lembut tersebut sejalan dengan tugas 

utama Rasulullah SAW yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana 

dinyatakan dalam Q.S Al-Anbiya’ (21) : ayat 107.73 

b. Sifat pemaaf 

Rasulullah SAW adalah sosok yang pemaaf seperi dalam beberapa kisah 

seperti kisah seorang wanita tua Yahudi yang mencerca Rasulullah SAW. Setiap kali 
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Rasulullah SAW lewat depan rumahnya, wanita itu selalu meludah di hadapan 

Rasulullah SAW sehingga mengenai kepala Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah 

SAW tidak mendapati wanita itu meludahi beliau ketika lewat di depan rumahnya. 

Hal tersebut memebuat seseorang bertanya kepada seseorang, “Hai Fulan, tahukah 

kamu diamana wanita pemilik rumah ini yang selalu meludahiku setiap kali aku 

melewati rumahnya?” Orang itu menjawab, “Apakah engkau tidak tahu bahwa 

perempuan itu sudah beberapa hari sakit?” Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan 

menuju Masjid. Setelah beliau menyelesaikan urusanya, Rasulullah SAW 

memutuskan untuk menjenguk wanita tua itu. Mengetahui Rasulullah SAW 

menjenguknya, wanita Yahudi itu ketakutan. Wanita tua itu bertanya kepada 

Rasulullah SAW, “Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku, padahal aku 

selalu meludahimu setiap hari?” Rasulullah SAW kemudian menjawab, “Aku yakin, 

engkau meludahiku karena belum mengetahui kebenaran ku. Jika engkau sudah 

mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan lagi melakukanya”. Wanita tua itu 

kemudian meneteskan air mata. Jawaban Rasulullah SAW membuat dada wanita tua 

itu kemudian berbicara, “Wahai Muhammad, mulai saaat ini aku bersaksi mengikuti 

agamamu”. Wanita tua itu kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Dihadapan 

Rasulullah SAW. 

 

 

 

 



 

c. Sifat Penyayang. 

ةَ 
َ
َيـْر

 النَِّبيَّ َصلَّى ال َعْن َأِبي ُهر
َ
 َحاِبٍس َأْبَصر

َ
َع ْبن

َ
 َأنَّ اْألَقْـر

ُ
َ يـَُقبِّل

ُهو
َ
 و

َ
َسلَّم

َ
لَُّه َعَلْيِه و

ُسوُل اللَِّه َصلَّى 
َ
ْ فـََقاَل ر

ُهم اِحٍد ِمنـْ
َ
َلِد َما فـََعْلُت َهَذا ِبو

َ
ًة ِمْن اْلو

َ
ًنا فـََقاَل ِإنَّ ِلي َعَشر يـْ َ

ُحس

 
ُ
َحم

ْ
 َال يـُر

ُ
َحم

ْ
 َمْن َال يـَر

َ
َسلَّم

َ
 اللَُّه َعَلْيِه و

Artinya :Dari Abu Hurairah RA bahwa Al Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW ketika 
beliau mencium Husein, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai 
sepuluh orang anak, tidaklah aku pernah melakukan hal ini kepada seorang 
pun dari mereka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." (Shahih: At-Tirmidzi, 
Abu Daud  no: 5218 Muttafaq 'Alaih)74 

Rasulullah SAW tidak ingin para sahabat memilki perasaan yang kaku dan 

keras. Salah satu teldan dari rasulullah SAW adalah menyayangi anak-anak agar para 

pengikutnya memilki hati yang lembut dan penyayang. Akan tetapi tidak selamanya 

kasih sayang terkait dengan keramahan, keceriaan, senang dan bahagia. Orang 

dengan perasaan yang lembut seperti Rasulullah SAW juga menemukan bahwa kasih 

sayang sering kali berupa air mata dan kesedihan. Hal itu tidak mengurangi 

keagungan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki keluhuran akhlak yang 

tinggi. Beliau begitu bijaksanan dalam mengajarkan umatnya bagaimana cara 

menyayangi orang yang lebih muda, termasuk anak kecil, sebagaimana hadist berikut 

 قَاَل َمْن  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو
َ
َسلَّم

َ
ِح َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه و

ْ
 السَّر

ُ
ِويِه قَاَل اْبن

ْ
يـَر

 ِمنَّا
َ
َيـَْعِرْف َحقَّ َكِبيرِنَا فـََلْيس

نَا و
َ
 َصِغير

ْ
َحم

ْ
ْ يـَر

 َلم
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Artinya: Dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa 
yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengetahui hak 
orang yang lebih tua di antara kami, maka ia bukan dari golongan 
kami."Shahih: At-Tirmidi 75 

d. Sifat Penyabar 

 َقاُلوا  َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ 
ْ
َعَة ِفيُكم

َ
َ َما تـَُعدُّوَن الصُّر

َسلَّم
َ
ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه و

َ
َقاَل ر

ُه ِعْنَد اْلَغَضبِ 
َ
َلِكنَُّه الَِّذي َيْمِلُك نـَْفس

َ
َُعُه الرَِّجاُل قَاَل َال و

 الَِّذي َال َيْصر

Artinya : Dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapakah orang 
yang kalian anggap paling kuat di antara kalian?' Orang-orang menjawab, 
'(Orang kuat adalah) orang yang mampu mengalahkan sejumlah orang lain.' 
Beliau menjawab, 'Tidak! Orang kuat adalah orang yang dapat menahan 
amarahnya saat ia marah '. " Shahih: Muslim (8/30)76 

Pesan hadist tersbut adalah agar manusia dapat menguasai diri ketika marah 

dengan tidak melampiaskan apa yang dituntut oleh kemarahan.  Dan Rasulullah Saw 

sendiri adalah orang yang sabar. 

e. Sifat Tawadu’ 

Sifat tawadu’ Rasulullah SAW ditunjukkan ketika beliau didatangi utusan 

Quraisy, utbah bin Rabi’ah yang memeberikan tawaran kejayaan bagi beliau. Utusan 

tersebut berkata kepada Rasulullah, “Wahai keponakanku, engkau datang memebawa 

agama baru, apa yang sbetulnya engkau kehendaki? Jika yang kau kehendaki adalah 

harta maka akan kami kumpulkan seluruh kekayaan kami. Jika yang engkau 

kehendaki adalah kemuliaan  maka akan kami muliakan engkau. Jika ada penyakit 
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yang engkau derita maka akan kami carikan obat untukmu. Jika kau menginginkan 

kekuasaan, biar kami jadikan engkau penguasa kota kami. “setelah Rasulullah SAW 

mendnegar ucapan orang musyrik tersebut, tidak sedikitpun beliau membantah atau 

memotong pembicaraannya. Ketika Uthbah telah menghentikan ucapanya, dengan 

nada lembut Rasulullah SAW bertanya, “Sudah selesaikah engkau, wahai Abul 

Walid?” utusan  Quraisy itu menjawab, “Sudah”. Kemudian Rasulullah SAW 

memebca Q.S Fushilat, ketika sampai pada ayat sajdah maka beliau bersujud. 

Sementara itu, Uthbah hanya duduk mendnegarkan Rasulullah SAW menyelesaikan 

bacaan dan sujudnya. Metode Rasulullah SAW dalam menyimak perkataan yang 

diuraikan Uthbah bin Rabbah menunjukkan bahwa beliau meiliki jiwa bersih dan 

akhlak yang begitu indah. Bahkan terhadap lawannya sekalipun Rasulullah SAW 

masih menunjukkan sikap santun. 

f. Sifat Jujur 

Keutamaan berlaku jujur dikemukakan dalam Al-Qur’an seperti dalam ayat 

berikut. 

                                 

Artinya  : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara 
yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat. (Q.S Al-Anfal (8) : 58)77 

Sifat jujur Rasulullah SAW dikenal sejak beliau kecil. Rasulullah SAW tidak 

pernah berbohong, bahkan dalam berdagang. Ketika beliau menjual barang dagangan 
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Khadijah r.a, beliau senantiasa berlaku jujur dalam menyebutkan besarnya modal 

yang beliau gunakan untuk barang daganganya kepada calon pembeli. Hal tersebut 

menyebabkan beliau dikenal sebagai pedagang atau pebisnis yang  jujur, apalagi Al-

Qur’an membuat perintah khusus untuk bersifat jujur bagi  para pedagang. Perintah 

Allah SWT tersebut terkait dengan kebiasaan para pedagang yang umumnya 

melakukan penipuan dan menmpuh segala cara demi melariskan barang dagangan 

mereka.  

Sementara itu, ada beberapa hal khusus yang yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan karakter sesuai ahjaran Rasulullah SAW. Beberapa atribut karakter 

yang dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadist  diringkas pada tabel berikut. 

Tabel 2.4 

beberapa Atribut Karakter dalam Al-Qur’an dan Hadist 

Atribut Karakter dalam Al-Qur’an dan Hadist 

Karakter Utama  Karakter dalam Berinteraksi 
dengan Orang Lain 

Karakter untuk 

Sukses 

a. Jujur 
b. Sabar 
c. Adil 
d. Ikhlas 
e. Amanah dan 

menepati Janji 
f. Bertanggung Jawab 

a. Menjaga lisan  
b. Mengendalikan Diri 
c. Menjauhi Prasangka dan 

Pengunjingan 
d. Lemah Lembut 
e. Berbuat baik kepada Orang 

Lain 
f. Mencintai Sesama Muslim 
g. Menjalin Silaturahmi 
h. Malu Berbuat Jahat 

a. Hemat 
b. Hidup sederhana 
c. Bersedekah 
d. Tidak Sombong 
e. Berupaya dengan 

Sungguh-
sungguh 

f. Bersyukur 

 



 

D. Prinsip-prinsip Karakter Islam78 

Masyarakat adalah dunia nyata tempat manusia hidup dan berinteraksi dengan 

sesamanya. Islam sebagai agama sempurna telah menggariskan berbagai aturan yang 

dapat dijadikan pegangan oleh setiap orang yang akan melakukan berbagai aktivitas 

dalam rangka berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak aturan yang 

sudah digariskan oleh sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadist yang 

mengatur berbagai interaksi antar manusia di masyarakat. Berikut ini akan 

dikemukakan beberapa aturan penting terkait dengan pembinaan karakter Islam di 

tengah-tengah masyarakat, demi mewujudkan harmoni didalam kehidupan 

bermasyarakat. 

1. Menghormati orang lain 

Salah satu karakter penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim 

adalah bersikap menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan 

meghargai orang lain merupakan salah satu upaya untuk mrnghormati dan meghargai 

diri sendiri. 

من كان يؤمن باهللا   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

, وم باهللا واليوم االخر فليكرم جاره ومن كان ي, واليوم االخر فليقل خيراً أو ليصمت 

 ومن كان يؤمن باهللا واليوم االخر فليكرم ضيفه

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, 
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah 
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ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”. [Bukhari no. 6018, 
Muslim no. 47]79  

Jika hal ini dipenuhi, akan tercipta hubungan harmonis serta tidak akan terjadi 

pertengkaran dan saling curiga diantara sesama muslim. Nabi menggambarkan 

hubungan sesama muslim bagaikan sebuah bangunan yang masing-masing bagian 

saling mendukung demi kekokohan sebuah bangunan. 

Nabi Muhammad SAW berabda, 

“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah 
bangunan yang memperkuat bagian lainnya.” Beliau lalu menautkan semua 
jarinya dalam satu kesatuan (tasybik). (H.R Al-Bukhari) 
 
Sementara itu, karkater yang harus dibina seorang muslim dengan kedua 

orangtuanya ditegaskan dalam ayat berikut. 

                                   

            

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.80 Bersyukurlah 
kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. (Q.S Luqman (31) : 14)81 

 

Ayat diatas memerintahkan kepada setiap orang (muslim) agar berbuat baik 

kepada kedua orang tua yang telah berkorban banyak untuknya. Perbuatan baik 
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kepada kedua orangtua, disamping merupakan kewajiban sekaligus sebgai wujud 

syukur kepada Allah SWT dan terimakasih kepada orangtua. 

2. Suka Menolong Orang Lain 

Setiap muslim harus memiliki Karakter mulia dengan menunjukkan sikap 

yang baik dan bersedia menolong orang lian, baik ketika dibutuhkan maupun tidak, 

dan baik yang seiman maupun tidak seiman. Nabi Muhammad SAW telah banyak 

mengajarkan kepada umat Islam, bagaimana berbuat baik kepda orang lain yang 

menunjukkan keluhuran dan keagungan karakter beliau begitu mulianya karakter 

beliau, sampai-sampai Allah SWT memberikan pujian terhadap beliau dengan 

firman-Nya sebagaimana berikut. 

            

Artinya: Dan sesungguhnya kamu (Muhammad)  benar-benar berbudi pekerti yang 
luhur. (Q.S Al-Qalam (68) : 4)82 

 
Semua orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW baik para sahabat 

maupaun kaum Quraisy mengakui keluhuran beliau. Sahabat Anas bin Malik 

menyatakan betapa luhur akhlak beliau dengan kata-katanya. 

3. Menyebarkan Salam 

Salam adalah salah satu hal yang penting, Allah SWT memerintahkan kepada 

orang-orang yang beriman agar selalu mengucapkan salam atau menyebarkan salam 

kepada orang lain yang seiman. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an sebagaimana 

berikut. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 
ingat. (Q.S An-Nur (24) : 27)83 

 
Allah SWT juga mewajibkan orang yang mendapatkan salam dari orang lain 

agar membalasnya dengan yang lebuh baik, minimal sepdan Allah SWT berfirman, 

                               

Artinya : Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 
balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).84 Sesungguhnya Allah 
memperhitungankan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa’ (4) : 86)85 

 

4. Bersikap Toleran kepada Orang Lain 

Sifat toleran dapat diartikan sebagai sifat menenggang, membiarkan, dan 

nenbolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, maupun kelakuan yang dimilki 

seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap lapang dada 

terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan 

kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Sebaliknya, salam toleransi tercermin sikap 

yang kuat atau prinsip yang yang dianutnya. Sebaliknya, dalam toleransi tercermin 

sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegang keyakinan pendapat sendiri. 
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Sifat toleran akan menajdi lebih baik jika diiringi dengan sifat pemaaf. Kedua 

sifat ini digambarkan dalam Al-Qur’an sebagai sifat mulia yang disukai oleh Allah 

SWT dan merupakan ciri-ciri ketakwaaan seseorang. Allah SWT berfirman, 

                         

         

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. (Q.S Ali-Imran (3) : 134)86 

Toleransi sering dikaitkan dengan kehidupan beragama sehingga sering di 

dengar isitlah toleransi beragama atau toleransi antarumat beragama. Toleransi seperti 

ini juga sering diistilahkan kerukunan antar umat beragama. Maksud toleransi disni 

adalah memebrikan kebebasan atau kesempatan keapda orang lain untuk memeluk 

agamanya dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanaya masing-masing. Sesorang 

tidak diperbolehkan mengganggu orang yang beragama lain dalam menjalankan 

agamanya. 

5. Berperilaku Sopan dalam Berbagai Kesempatan 

Islam sangat menekankan setiap umatnya untuk bersikap dan berperilaku 

sopan santun dalam berbagai kondisi dan situasi, seperti ketika bertutur kata, 

bepergian, berkendara, bertamu, dan menerima tamu, bertetangga, makan dan minum, 

berpakaian, serta berhias. Al-Qur’an dan Hadist banyak memberikan aturan tentang 

perilaku sopan dalam berbagai situasi tersebut. 

                                                             
86.  Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Ali-Imran (3) ayat 134) 



 

Islam memberikan aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam melakukan 

perjalanan atau sedang bepergian, seperti: 

1) Berpakaian yang sopan dan rapi menurut ketentuan syari’ah islam, yaitu 
menutup aurat. 

2) Menahan pandangan mata sehingga terhindar dar pengaruh-pengaruh yang 
tidak baik 

3) Tidak bergurau, melepaskan tawa, an menyanyi di tengah jalan yang 
menyebabkan penilaian yang negatif dari orang lain. 

4) Tidak duduk-duduk dijalan sehingga membuat orang lain yang sedang leawat 
merasa terganggu, 

5) Sopan dan tidak sombong dijalan  
 
 

                              

Artinya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali 
kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (Q.S Al-Isra (17) : 37)87 

 
6) Tidak memalingkan muka ketika bertemu orang lain 

                          

      

Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. (Q.S Luqman (31) : 18)88 

 
7) Jangan meninggalkan kawan jika melakukan bepergian bersama-sama 
8) Jangan mengganggu oeang yang sedang melakukan perjalanan 
9) Membantu orang yang tersesat dijalan 
10) Memelihara sifat malu karena malu merupakan sebagian dari iman, 
11) Jangan berpakaian atau menggunakan wewangian yang berlebihan sehingga 

memancing fitnah (H.R Muslim) 

                                                             
87 . Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Al-Isra (17) ayat 37) 
88 . Lihat Al-Qur’an Digital (Jumadil Akhir 1425 Agustus 2004 (Q.S Luqman (31) : 18) 



 

12)  Bagi seorang istri harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu dan 
bagi perempuan lainnya harus ditemani oleh mahramnya. 
 

E. Keteladanan Wanita-wanita yang dekat Dekan Nabi Muhammad SAW. 

Sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Tidaklah bisa dilepaskan dari peran 

wanita-wanita mulia yang ada disekitarnya. Rasulullah SAW memulai dakwahnya, 

kemudian menjalani prosesnya sebgai seorang nabi yang tangguh dan penuh kasih, 

sampai beliau wafatpun tidak luput dari peran serta jasa penting wanita-wanita mulia 

disisi beliau. Wanita-wanita itu menyinari kehidupan Rasulullah SAW. Dan dalam 

hal ini penulis akan sedikit memperkenalkam tiga wanita mulia yakni Ummul 

Mukminin Khadijah binti khuwalid, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, dan  

Ummul Mukminin Fatimah binti Rasulullah SAW. 

a. Khadijah binti Khuwailid 

Istri Rasulullah SAW yang pertama adalah Khadijah al Kubra r.a yang 

ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW berstatus janda. Pada saat itu usia Rasulullah 

SAW baru menginjak 25 tahun, sedangkan usia Khadijah r.a adalah 40 tahun.  Dari 

pernikahannya dengan khadijah r.a., Rasulullah SAW.mendapat seorang putera yang 

bernama ibrahim r.a., yang kisahnya akan diceritakan pada lembar berikutnya. 

Pernikahan tersebut pada mulanya direncanakan oleh paman Khadijah 

sendiri, yaitu Waraqah bin Naufal, tetapi pernikahan tersebut belum dapat terlaksana. 

Khadijah r.a. telah menikah dua kali sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Para 

ahli sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini. Mengenai siapakah diantara 

keduanya yang pertama kali menikahinya. Para sejarahwan mengatakan bahwa suami 



 

pertamanya adalah Atik bin Aidz yang hasil pernikahannya dikaruniai anak 

perempuan bernama Hindun. Setelah dewasa, Hindun menjadi wanita muslimah yang 

kuat dan mempunyai banyak anak. Ada juga sejarahwan yang menulis selain Hindun, 

Atik juga mempunyai putera yang bernama Abdullah atau Abdul Manaf. 

Setelah berpisah dengan Atik, Khadijah r.a. menikah dengan Abu Halah 

yang dari pernikahannya tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Hindun 

Bin Halah. Hindun masih terus hidup sayidina Ali bin Abi Thalib r.a. menjadi 

khalifah. Tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan kedua anak mereka adalah laki-

laki. Setelah berpisah dengan Atik, Khadijah r.a menikah dengan Abu Halah yang 

dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Hindun dan 

Halah. Hindun masih terus hidup sampai sayidina Ali bin Abi Thalib r.a menjadi 

Khalifah. Tetapi kebanyakan ahli sejarah mengakan kedua anak mereka adalah laki-

laki. 

Setelah Abu Halah meninggal dunia, Khadijah r.a  menikah dengan 

Rasulullah Saw. Ketika itu usia khdijah 40 tahun, sedangkan Rasulullah SAW baru 

berusia 25 tahun. Dia telah hidup berumah tangga bersama Rasulullah Saw selama 25 

tahun. Khadijah r.a wafat pada bulan Ramadhan tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW 

sangat menyayangi dan mencintai Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan 

wanita lain semasa bersama dengan Khadijah r.a selama masih hidup. Sebelum  

dakwah Islam dijalankan Khadijah r.a sudah diberi gelar Thahirah (wanita suci). 

Oleh kakrena itulah, anak-anak dari suami-suaminya yang terdahulu dipanggil 

sebagai Banu Thahirah, atau anak-anak suci. Mengenai keistimewaan Khadijah r.a 



 

telah ditulis dalam kitab-kitab hadist. Ketika Khadijah r.a meninggal dunia, 

Rasulullah Saw sendiri yang turun ke liang lahatnya kemudian menguburkannya, 

sedangkan pada zaman itu, shalat jenazah belum disyari’atkan.89 

Diriwayatkan dari Ismail binAbu Khalid dari Ibnu Abi Aufa ia berkata, 
“Aku pernah mendnengar Rasulullah Saw bersabda”: “Berilah kabar gembira pada 
Khadijah binti Khuwailid berupa rumah di Surga yang bangunannya dari emas 
permata, tidak ada suara bising maupun tanda kepayahan disana” (H.R Tirmidzi) 

 
Dari Abdullah bin Ja’far ia berkata, “Aku pernah mendengar Ali bin Abi 

Thalib r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik wanita zaman dahulu 

adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita sekarang adalah Khadijah binti 

Khuwailid” (H.R Bukhori)90 

b. Aisyah binti Abu Bakar r.a 

Sebelum hijrah, Aisyah r.a telah dinikahi oleh Rasulullah SAW di Makkah al-

Mukarramah, tepatnya pada bulan ke sepuluh masa kenabian. Pda saat itu, Aisyah r.a 

masih berusia 6 tahun. Diantara istri-istri Rasulullah SAW, hanya Aisyah r.a yang 

msih gadis ketika dinikahi oleh beliau, sedangkan yang lain dinikahi dalam keadaan 

janda. Aisyah r.a lahir 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi 

Rasul. Ketika Aisyah r.a berusia 9 tahun, barulah ia di bawa kerumah Nabi 

Muhammad SAW. Rasulullah SAW wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun dan pada 

tanggal 17 Ramadahan tahun 57 hijriyah , malam selasa, Aisyah r.a telah wafat pada 

usia 66 tahun. Sebelum wafat, Aisyah r.a sudah berwasiat agar dimakamkan di 
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Nisa), (Surabaya: Bina Ilmu, 2008) hlm 64 



 

pemakaman umum, seperti juga istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi dia 

tidak dimakamkan di dalam kamar Rasulullah SAW tetapi dimakamkan di 

pemakaman Baqi. Aisyah r.a adalah seorang wanita yang cerdas. Dia banyak 

meriwayatkan hadist dan menggali ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga dia tampil 

sebagai sosok ilmuan yang serba bisa. Selain itu, dia juga meriwayatkan hadist Abu 

Bakar r.a, Umar bin Khatab r.a,  Sa’ad bin Abi Waqqash r.a, Hamzah bin Amr al-

Aslami r.a, Jumadah binti Wahab r.a, dan dari Fatimah r.a. 

Kisah mengenai pernikahan Rasulullah SAW, dengan Aisyah r.a adalah 

sebagai berikut. “Setelah Khadijah r.a meninggal, Khaulah binti Hakim r.a datang 

menemui Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau 

tidak ingin menikah lagi?” Beliau menjawab, “Ya, tapi dengan siapa?” Khaulah r.a 

bertanya, “Mana yang engkau sukai, yang masih gadis atau yang sudah janda? 

Apabila engkau menginginkan yang masih gadis, dia adalah Aisyah, putri sahabat 

dekatmu sendiri Abu Bakar As-Shiddiq, dan apabila engkau menginginkan yang 

janda, pilihannya adalah Saudah binti Zam’ah.” Rasulullah SAW menjawab, 

“Baiklah, bicarakanlah dengannya, nanti aku akan melihat”. 

Kemudian Khaulah r.a pergi kerumah Abu Bakar r.a dan berbicara dengan 

Ibu Aisyah r.a yang bernama Ummu Ruman r.a, “Saya datang kesini memebaca 

suatu keberkahan dan kebaikan yang besar.” Ummu Ruman r.a bertanya, “Apakah 

itu?” Khaulah r.a menjawab “Saya telah diutus Rasulullah Saw untuk meminang 

Aisyah.” Bukankah ia dalah keponakan nabi sendiri, bagaimana mungkin dinikahi? 

Tetapi baiklah, saya akan berunding dengan ayahnya dahulu..”  



 

Ketika Abu Bakar sedang tidak ada di rumah, setelah ia datang maka 

diceritakanlah tawaran tersebut, dan jawaban Abu Bakar r.a sama dengan istrinya 

“Bukankah Aisyah adalah keponakan Nabi sendiri, bagaimana mungkin dia dapat 

dinikahi?”. Kemudian Khaulah r.a datang menemui Rasulullah SAW dan 

menceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Rasulullah Saw bersabda, “Memang Abu 

Bakar adalah sahabat saya dan saudara se Islam, tetapi putrinya boleh dinikahi oleh 

saya.” Maka Khaulah r.a kembali kerumah Abu Bakar r.a dan memberi tahu jawaban 

Rasulullah Saw tersebut. Hal ini membuat Abu Bakar r.a menjadi gembira dan 

meghendaki Rasulullah SAW datang sendiri. Lalu Rasulullah SAW datang kerumah 

Abu Bakar r.a dan menikahlah keduanya. 

Beberapa bulan setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, Abu Bakar r.a 

bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak Aisyah untuk tinggal 

bersama engkau” Rasulullah SAW menjawab, “Saya tidak mempunyai peralatan 

rumah tangga.” Kemudian Abu Bakar memberi uang kepada Rasulullah SAW untuk 

memebeli barang-barang yang diperlukan, sehingga masalah itu dapat diselesaikan. 

Setelah semuanya siap, pada bulan Syawwal tanggal 1 atau 2 Hijriyah, pada waktu 

Dhuha, Abu Bakar r.a telah mengirimkan putrinya kerumah nabi Muhammad SAW. 

Inilah pernikahan Rasulullah SAW yang dilaksankan sebelum Hijrah. Setelah itu 

semua pernikahan beliau dilaksanakan setelah hijrah ke Madinah.91 

Asiyah pernah meminta gelar kepada Rasulullah SAW,”Wahai Rasulullah, 

apakah engkau tidak memeberiku gelar?” Rasulullah SAW pun menjawab “Ya, 
                                                             

91. Op, Cit Maulana Muhammad Zakariyya al-Khandalawi. Hlm 692-693  



 

kamu diberi gelar dengan nama putramu (keponakanmu) Abdullah bin Zubaikr, 

sehingga diantara gelar yang diberikan pada Aisyah adalah sebutan Aisyah Ummu 

Abdillah. (H.R Bukhori) 

Pada suatu hari, Amr bin Ash bertanya pada Rasulullah SAW, “Wahai 

Rasulullah, siapakah diantara para wanita yang kamu cintai?” Rasulullah SAW 

menawab , “Aisyah”, lalu siapakah yang yang kamu cintai diantara laki-laki wahai 

Rasulullah SAW?, Rasulullah SAW menjawab “Bapaknya” (Abu Bakar as Shiddiq)”. 

(H.R Tirmidzi) 

Dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya ia berkata, “Sesungguhnya Aisyah 

r.a adalah wanita yang selalu melakukan puasa tahunan, ia tidak pernah terbuka, 

kecuali saat hari raya idul adha dan idul fitri. Qasim juga pernah menuturkan, 

“Diantara tugasku adalah memeberi makanan, biasanya aku memulai dari rumah 

Aisyah. Ketika aku masuk rumahnya, terlebih dulu aku ucapkan salam padanya. Saat 

itu, aku melihat Aisyah sedang mendirikan sahalat sambil berdiri serta membaca ayat 

Al-Qur’an: “Allah telah memebri abugrah pada kita semua dan menjaga kita dari 

pedihnya siksaan”. Saat itu Aisyah membacanya sambil menangis dan terus 

mengulang-ulang sampai aku yang mendengarnya merasa capek. Karena terus 

diulang-ulang sampai akhirnya aku tinggalkan ia untuk belanja kepasar, ketika aku 

kembali lagi kerumahnya, ternyata Aisyah masih tetap dalam kondisi semula yaitu 

shalat, membaca ayat sambil menangis dan terus mengulangi bacaanya. 

Dari Abdullah bin Zubair r.a, ia berkata, “aku tidak pernah mengetahui dua 

wanita yang lebih dermawan selain Aisyah dan Asma’. Yang bentuk kedermawanan 



 

mereka berdua agak sedikit berbeda. Kalau Aisyah ia selalu mengumpulkan barang 

dan ketika sudah terkumpul barang-barang itu ia bagikan sampai habis tidak tersisa. 

Adapun Asma’ ia tidak suka menyimpan barang untuk esok hari, jika ia mampunyai 

barang ia selalu bagikan barang itu sampai habis saat itu juga.92 

 

c. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW 

Fatimah r.a adalah putri Rasulullah SAW yang ke empat dan merupakan 

ratunya bidadari. Menurut pakar sejarah, dia adalah putri Rasulullah Saw yang paling 

bungsu. Dia lahir satu tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, 

yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 41 tahun. Dan dikatakan bahwa nama Fatimah 

ini diberikan kepadanya berdasarkan ilham atau wahyu, Fatimah artinya menahan, 

atau terbebas dari neraka. 

Pada bulan Muharram, atau Shafar, atau Rajab, atau Ramadhan, tahun 2 

hijriyah, Fatimah r.a menikah dengan Ali bin Abi Thalib r.a. pernikahan itu 

merupakan perintah dari Allah SWT. Setelah tujuh setengah bulan, barulah nereka 

berpindah tempat. Ketika menikah, Fatimah r.a baru berusia 15 tahun 5 bulan, 

sedangkan Ali bin Abi Thalib berusia 21 tahun 5 bulan. Diantara putri-putri 

Rasulullah SAW, Fatimah r.a adalah putri yang paling dicintai oleh beliau. Jika 

Rasulullah SAW akan bepergian maka yang beliau terkahir pamitan adalah Fatimah 

r.a, dan jika Rasululah SAW pulang dari perjalanan, maka yang pertama disinggahi 

oleh Rasulullah SAW adalah rumah Fatimah r.a. 
                                                             

92. Op.Cit, Wanita Penghuni Surga, hlm 66-67  



 

Pernah Ali bin Abi Thalib ingin menikahi putri Abu Jahal, hal ini memebuat 

Fatimah bersedih. Setelah Rasulullah SAW mendengar berita ini, maka beliau 

bersabda, “Fatimah adalah bagian dari tubuhku, barang siapa menyusahkannya berati 

ia telah menyusahkanku”. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW maka Ali tidak 

pernah menikah lagi ketika Fatimah r.a masih hidup. Baru setelah Fatimah r.a 

meninggal, Ali bin Abi Thalib r.a menikah dengan keponakanya, yaitu Umamah r.a. 

Enam bulan setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah r.a sakit. Dia berkata 

kepada pembantunya, “Saya ingin mandi, siapkanlah air.” Kemudian diapun mandi, 

dan mengganti pakaiannya dengan yang baru.lalu dia berkata, “Letakkanlah kasur di 

tengah-tengah rumah, setelah itu dia berbaring diatas kasur tadi dengan menghadap 

kiblat, tangan kanannya diletakkan di pelipisnya. Dia berkata, “Sudah, sekarang saya 

akan meninggalkan dunia ini.” Setelah berkata demikian, maka wafatlah putri tercinta 

Rasulullah SAW ini.93 

Fatimah r.a tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah neninggalkan al-

wila’ (kedekatan) dengan Allah SWT. Dikarenakan takutnya kepada Allah SWT, dia 

banyak menangis dan merintih. Lantaran mengetahui keagungan-Nya, dia banyak 

menggigil didalam mihrab Ibadah. Sungguh, Allah SWT bangga atasnya di hadapan 

para malaikat.94 Al-Syahid al-Tsalits Akhund Mulla Muhammad Taqi, dalam dua 

kitabnya Khasaish Fathimah dan Majalis al-Muttaqin dalam bab ke-36 meriwayatkan 

bahwa suatu hari, Imam Ali menmui Fathimah, sementara Fathimah sedang alam 
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keadaan kurang sehat (sakit), sehingga mengharuskannya berbaring di tempat tidur. 

Beliau lalu memegang kepala Fathimah yang berbaring dikamarnya seraya berkata, 

“Wahai Fathimah, katakanlah apa yang kamu inginkan?” 

Fathimah—sang permata kehidupan dan kelembutan—berkata, “Saya tidak 

menginginkan sesuatu, wahai putra paman saya.” Lalu Ali r.a meminta kepadanya 

secara mendesak setelah Fathimah berkata, “Sungguh ayahku sudah berwasiat 

kepadaku, agar alu tidak meminta dari anda sesuatu (yang) barangkali anda mungkin 

menyediakannya sehingga anda mungkin merasa malu,”. Ali bin Abi Thalib r.a 

bersumpah atas (nama) Fathimah, agar meminta darinya sesuatu yang disukainya. 

Maka, Fathimah berkata, “Karena anda bersumpah atas nama saya, maka saya akan 

katakan, jika mungkin mendaptkan selima, maka itu akan bermanfaat bagi saya.” 

Setelah itu Imam Ali r.a keluar rumah untuk mencari delima tersebut, dan 

imam Ali menanyakan keberadaan buah delima kepada para Shahabat, namun para 

Shahabat berkata bahwa musim buah delima telah lewat, dan ada seseorang Yahudi 

bernama Syam’un yang saat ini memilki buah delima. Setelah itu Imam Ali r.a 

menyanbangi rumah Syam’un seraya mengetuk pintu Syam’un dan seketika itu 

Syam’un membuka pintu dan berkata kepada Imam Ali r.a, “Wahai Ali, ada perlu 

apa engkau datang kemari?”, Ali r.a berkata. “aku dengar engkau memilki buah 

delima dan aku ingin membelinya darimu.” Namun Syam’un berkata bahwa ia sudah 

tidak memilki buah delima lagi. Namun Ali r.a mendapat petunjuk bahwa buah 

delima itu masih tersisa satu di dalam rumah. Dan ketika itu istri Syam’un 

menghampiri mereka berdua dan berkata bahwa buah delima itu tersisa satu tanpa 



 

sepengetahuan Syam’un. Akhirnya Imam Ali r.a berhasil mendapatkan satu buah 

delima dan berangkatlah ia menuju kerumah untuk memberikannya kepada Fathimah. 

Namun ketika diperjalanan, Ali r.a bertemu dengan sesorang buta yang yang 

mendapatkan sakit, iapun mendatangi orang itu dan bertanya, “wahai Fullan apakah 

yang bisa aku bantu atas dirimu,” orang itu berkata. “Wahai amirul mu’minin 

bersediakah engkau memberikanku sebuah makanan?”. Lalu imam Ali r.a menyuapi 

orang itu setengah dari delima itu, namun orang itu meminta lagi separuh dari sisa 

selimanya, dan Imam Ali r.a memberikanya kepada orang tersebut. Setelah itu Imam 

Ali r.a pulang kerumah dengan tangan kosong. Ia merasa malu menemui Fathimah 

karena pulang tidak membawa buah delima. Ketika Imam Ali r.a akan mengetuk 

pintu rumah, betapa terkejutnya ia melihat Fathimah sedang menyantap sepiring buah 

delima, dan ia melihat bahwa buah delima itu bukan dari alam ini. Betapa bahagianya 

Ali r.a melihat Fathimah menyantap buah delima itu. Ketika Fathimah r.a melihat 

Imam Ali r.a, ia berkata pada Ali r.a, “Aku baru saja menerima buah delima ini dari 

seseorang dan ia berkata kepadaku bahwa buah delima ini dari Imam Ali”.95 
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BAB III 

KARAKTER UMMUL MU’MININ KHADIJAH R.A, AISYAH R.A, DAN 
FATIMAH R.A  

 

A. Mengenal Para Ummul Mu’minin 

Begitu banyak wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, 

namun dalam hal ini saya ingin mengungkapkan isi karakter pada diri tiga wanita 

yang paling Istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. 

 Pertama yakni Khadijah r.a. Khadijah r.a adalah istri pertama Rasulullah 

SAW, beliau adalah wanita yang istimewa yang Rasulullah SAW cintai. Khadijah 

adalah anugrah dari Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW, tidak hanya cerdas, 

mandiri, berwibawa, taat beribahah, khadijah adalah wanita pertama yang masuk 

Islam, ia adalah wanita yang meyakinkan Rasulullah SAW bahwa suaminya adalah 

manusia yang terpilih sebagai utusan dari Allah SWT. Khadijah96 telah memberi 

pelajaran kepada seluruh wanita muslimah di dunia. Bahwa menjadi seorang istri 

haruslah mendampingi suaminya, membantunnya sekuat tenaga, menjaga keadaanya, 

menjadi pengobat luka, menjadi penentram hati, menjadinpengayom dan pelindung, 

serta mempercayainya dengan tulus. Juga untuk menjadi seorang ibu, haruslah 

menjaga anaknya dengan baik, mendidiknya, menjaga, mendampinginya, memberi 

nasehat-nasehat dan teladan baik, serta membesarkannya dengan segenap cinta dan 

kasih. 
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Kedua, yakni Aisyah r.a. asiyah adalah istri termuda dari Nabi Muhammad 

SAW. Meskipun ia adalah istri yang usianya paling muda dan satu-satunya wanita 

yang msih perawan yang di sunting Nabi Muhammad SAW, Aisyah memilki 

keistimewaan dari segi keilmuan. Baik itu Ilmu Agama, Ilmu Pengobatan, dll. Ia 

adalah wanita yang cerdas, aktif dan tawadu’ dalam menuntut Ilmu. Kiprah97 Aisyah 

begitu besar. Ia adalah wanita yang dermawan , semua kisah-kisanya di tulis agar di 

kenang sepanjang masa. Seorang wanita yang pemberani, cerdas, sekaligus zuhud. 

Ibu seluruh umat Islam di dunia, sepanjang masa. 

Ketiga, Fatimah r.a. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW yang paling 

di cintai. Karena Fatimah adalah gambaran dari bidadari Surga, ia adalah wanita yang 

cantik, lembut, anggun, tutur katanya baik, dan rendah hati. Ia adalah anak yang 

berbakti, terutama kepada ayahnya yakni Rasulullah SAW dan Istri yang setia bagi 

suaminya Ali bin Abi Thalib.  Semua keutaman Fatimah tersebut di peroleh bukan 

karena ia adalah putri dari Rasulullah SAW, namun kepribadian karakter, tutur kata, 

sekaligus sikapnya, Fatimah memang sangat berkualitas. Ia adalah wanita yang 

lembut dan sangat sabar. Ia juga pemberani dan kuat. Dan tentu saja, secara spiritual, 

Fatimah memiliki kedekatan khusus dengan Allah SWT. Ia seorang ‘abidah, ‘alimah, 

dan zahidah yang taat.98 

Mereka adalah wanita-wanita yang sudah mendedikasikan hidupnya kepada 

Rasulullah SAW dan Agama Islam, oleh karena itu mereka sangatlah pantas 
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mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka adalah wanita yang 

luar biasa, baik itu dari segi Ibadah nya kepda Allah SWT, ketaanya kepada Agama, 

suami dan keseharian mereka kepada lingkungan dan msayarakat patut kita teladani 

dan inilah gambaran ketiga  Ummul Mukminin. Ketiga wanita mulia ini memiliki 

kisah hidup yang bisa kita jadikan teladan. Mereka yang sudah mendedikasikan jiwa 

dan raganya secara total untuk Rasulullah Saw. Dan Islam itu sangatlah pantas 

mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Swt juga Rasul-Nya. Sebab, 

mereka bukanlah wanita biasa, mereka adalah Ibunda seluruh umat Islam, sepanjang 

masa.99 

B. Biografi Ketiga Ummul Mukminin 

a. Khadijah Binti Khuwailid r.a 

Khadijah binti Khuwailid r.a  adalah istri pertama Rasulullah Saw. Nama  

lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Qusai bin 

Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyyah. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, 

sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Al-Asham bin Ruwahah bin Hajar bin Abdu 

bin Ma’ish bin Amir bin Luay. Khadjah adalah anak ke tiga dari lima bersaudara. 

Saudara  pertamanya bernama bernama Awwam bin Khuwailid, saudara keduanya 

bernama Halah bin Khuwailid, dan saudara keempatnya bernama Hizam bin 

Khuwailid. Keluarga Khadijah adalah keluraga terpandang, kedua orang tuanya 

berasal dari kalangan bani As’ad suku Quraisy. Khadijah lahir di Makkah pada tahun 
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555 Masehi, tepatnya 68 Tahun sebelum Hijriah, yakni 15 tahun sebelum tahun 

Gajah.100  

Sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, ia menikah dengan laki-

laki yang kaya raya bernama Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi saat usinya berinjak 

sepuluh tahun. Sebenarnya, kitab Tarikh berbeda-beda pendapat tentang nama suami 

Khadijah. Ada yang mengatakan namanya adalah Nammasyi, Nabsy, Zurarah, dan 

ada yang mengatakan Malik. Namun, kebanyakan sumber mengatakan bahwa nama 

lengkap suami pertama Khadijah adalah  Halah bin Zurarah bin Usaid bin Amr bin 

Tamim at-Tamami. Dari suaminya Halah. Khadijah dikaruniai dua orang putra yang 

diberi nama Halah dan Hindun. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama 

dikarenakan suaminya Halah meninggal dunia ketika Perang Jamal. 

Khadijah terlalu lama menjanda setelah itu ia kembali menikah dengan 

seorang laki-laki yang juga ahli dagang bernama Atiq bin A’id nin Abdullah al-

Makhzumi. Dengan Atiq, Khadijah sikaruniai seorang putri yang diberinama persis 

dengan anak dari hasil pernikahannya dengan halah yakni diberi nama Hindun. 

Namun pernikahannya dengan Atiq tidak berlangsung lama, karena ketidak cocokan 

ia dengan atiqpun bercerai. 

Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW pada saat usianya berumur 40 

tahun, dan ketika itu umur Rasulullah SAW adalah 25 tahun. Dengan Rasulullah 

SAW Khadijah dikaruniai 6 orang anak. Anak pertamnya bernama Qasim namun 
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Qasim meninggal dunia pada usia dua tahun, putra kedunya bernama Abdullah bin 

Muhammad SAW, namun Abdullah meninggal ketika usinya masih belia, ketika 

perang. Ketika usia Khadijah 30 tahun, ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama 

Zainab, lima tahun setelah kelahiran zainab, Khadijah di karuniai seorang anak lagi 

yang diberi nama Ruqqayah binti Muhammad SAW. Saat usia Khadijah 48 tahun, ia 

kembali di karuniai seorang putri yang diberi nama Ummu Kulsum, dan putrinya 

yang terakhir lahir ketika usia Khadijah mulai senja, dan putri ke empat nya ini diberi 

nama Fatimah Az-Zahra, seorang anak yang sangat mulia putri yang paling di cintai 

oleh Rasulullah SAW.  

Khadijah r.a, adalah Istri Rasulullah Saw yang begitu mulia, taat, lembut, dan 

penyabar. Bahkan kemuliaanya membuat ia menjadi wanita yang sangat beruntung, 

sehingga Allah Swt menyampaikan salam-Nya langsung kepada Khadijah melalui 

malaikat Jibril. Perjuangannya dalam membela Rasulullah Saw untuk agama Islam 

yang sangat ia cintai begitu luar biasa, bahkan ia mendapatkan gelar sebagai ratu 

Makkah. Khadijah wafat saat usianya 65 tahun dikarenakan sakit setelah  umat Islam 

mengalami pemboikotan oleh kaum Quraisy, Khadijah meninggal 3 bulan setelah 

wafatnya paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib tepatnya pada tahun 10 

Hijriyah.101 

b. Aisyah r.a binti Abu Bakar As-Shidiq 

Asiyah binti Abu Bakar r.a adalah istri Rasulullah Saw yang ketiga, setelah 

Rasulullah Saw memeperistri Sa’udah binti Zam’ah. Aisyah r.a adalah putri dari 
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Sahabat Rasulullah Saw, yakni Abu Bakar As-Shiddiq102. Ibu Aisyah bernama Ummu 

Rumman103. Asiyah mempunyai saudara laki-laki bernama Abdurrahman. Aisyah 

lahir di Makkah pada bulan Juli tahun 614 Masehi. Tepatanya delapan tahun sebelum 

permulaan Hijriah pada bulan Syawal.104 Aisyah menikah dengan Rasulullah Saw 

pada saat usianya 6 tahun, namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Aisyah 

dinikahi oleh Rasulullah Saw pada saat umurnya menginjak 9 tahun. Dari sepuluh 

istri Rasulullah Saw, Aisyah sendiri yang dinikahi Rasulullah Saw dalam keadaan 

masih perawan, sementara istri Rasulullah Saw yang lain dinikahi ketika sudah 

berstatus janda. 

Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Saw, ia dalah wanita 

yang cerdas, berilmu, dan berani. Ia berbeda dengan Istri-istri Rasulullah Saw yang 

lain, pemahamannya tetang fiqih, hadist, tafsir, ilmu syari’at, sastra. Sejarah, nasab 

ataupun pengobatan, membuat banyak dari para sahabat yang sering meminta 

pendapat kepadanya. Oleh karena itu ia sangatlah istimewa dan berbeda. 

Aisyah menjalani masa tuanya dengan tenang. Di usianya yang ke-66 tahun, 

ia wafat. Ia wafat pada malam selasa, 17 Ramadhan tahun 58 Hijriah, pada masa 

pemerintahan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Menurut Sablim Sablan, Aisyah wafat 

setelah melaksankan shalat witir. Ia berkisah, pada malam-malam sebelumnya tak 
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pernah ada lautan manusia yang berkumpul di kediaman Aisyah seperti itu. Saat 

Aisyah wafat, orang-orang banyak yang datang mengikuti pemakamnnya. Bahkan 

penduduk Awali yang berjarak cukup jauh, datang pada pemakaman Aisyah.105  

Berbagai sumberberbeda tentang penyebab kematian Aisyah. Ada yang mengatakan 

ia meninggal karena sakit.106 Namun ada juga yang berpendapat bahwa ia wafat 

dikarenkaan konspirasi pembunuhan yang dilakukan Mu’awwiyah.107 

c. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. 

Fatimah adalah putri ke empat Rasulullah SAW dari Khadijah binti Khuwailid 

r.a. Fatimah dilahirkan di Makkah pada hari jum’at 20 Jumadil akhir, tahun kelima 

sebelum nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.  

Fatimah adalah putri ke empat Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin 

Khadijah binti Khuwailid r.a. ia lahir di Makkah pada hari Jum’at, 20 Jumadil Akhir, 

tahun kelima debelum nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.108 Sebagian 

riwayat mengatakan bahwa Fatimah lahir saat umur Rasulullah SAW 41 tahun yakni 

satu tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.109 Namun ketika 

usia Fatimah beranjak 5 tahun, Ibu tercintanya Ummul Mu’minin Khadijah r.a 

meningal dunia dikarenakan sakit keras akibat kelelahan setelah kaum Muslimin di 

boikot oleh kaum Quraisy.  
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Fatimah adalah wanita yang mulia, hingga orang-orang memberikan beberapa 

gelar yang mulia yaitu: Ash Shiddiqah yaitu wanita yang terpercaya, Al-Mubarrakah 

yakni wanita yang diberkahi oleh Allah SWT, Ath-Thahirah yakni wanita yang suci, 

Al-Muhadatsah yakni wanita yang beruntung karena dapat berbicara dengan Malaikat 

Jibril, Al-Bathul yakni wanita yang memusatkan perhatiannya kepada Ibadah, Az-

Zakiyyah yakni gelar yang diberikan karena ia adalah wanita yang penuh ketenangan, 

Al-Mardiyyah yakni wanita yang di ridhai oleh Allah SWT, Sayyidatun Nisa’ Ahlil 

Jannah yakni julukan untuk Fatimah karena ia adalah seorang penghulu syurga para 

wanita, Ummu Abiha yakni anak yang setia dan menjaga bapaknya yakni Nabi 

Muhammad SAW, Az-Zahra yakni yakni bunga yang mekar semerbak. Fatimah 

adalah wanita yang diciptakan dari cahaya keagungan Allah SWT. 

Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai. Fatimah 

adalah wanita yang sempurna sifatnya dan kukuh agamanya. Fatimah adalah seorang 

wanita yang memilki jiwa penyabar, taat dalam beragama, dan  baik perangainya. 

Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib r.a ketika usinya msih berinjak 15 

tahun. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, mereka di karuniai dua orang 

putra yang kelak akan menjadi seorang pemimpin yakni Hasan r.a dan Husain r.a.110  
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Fatimah berpulang ketika usianya menginjak 27 tahun tepat sejak wafatnya 

ayahanda tercinta Rasulullah SAW. Fatimah yang ringkih dan sakit keras di panggil 

oleh Allah SWT pada malam selasa tanggal 13 Ramadhan tahun 11 Hijriyah.111 

C. Nilai  Karakter Yang Dapat di tiru dari Wanita-wanita yang dekat dengan Nabi 

Muhammad SAW. 

1. Khadijah binti Khuwailid. r.a 

A. Cerdas (Fathonah) 

Di jazirah Arab, khususnya di daerah Yaman, memang lebih terkenal subur. 

Yaman terkenal dengan hasil buminya. Pertanian mereka cukup maju. Penduduk di 

dusun-dusun bermata pencaharian sebagai petani. Dan, hsil bumi mereka 

perdagangkan hingga ke Habsyi, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Bahkan di 

Yaman, juga sudah banyak ahli pertukangan. Mereka mendirikan bangunan-

bangunan secara teratur, indah, dan menertibkan kota. Disana juga sudah 

memproduksi bahan-bahan sulaman indah dan rapi112 

Alasan itulah yang memebuat Khadijah rutin mmenugaskan para utusan 

kafilahnya untuk berdagang ke Yaman. Khadijah memebaca semua  potensi daerah 

yang ada di Yaman, serta berusaha memenuhi permintaan pasar dengan cermat dan 

jeli. Khadijah menyediakan kebutuhan masyarakat Yaman yaitu mulai dari kain, 

minyak wangi, makanan, ternak, perhiasan, dan lain sebaliknya. Bukan hanya ke 

Yaman, Khadijah juga jeli memebaca pasar daerah-daerah Jazirah Arab lainnya. Apa 
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yang menjadi kebutuhan pasar disana, maka Khadijah menyediakan stok untuk 

diperjualbelikan. Ia membeli barang dari daerah-daerah lain, dan menjualnya dengan 

harga yang pantas. Begitu rapi dan tertib Khadijah mengatur manajemen usahanya 

itu.113 

B. Pengendalian Diri 

Khadijah binti Khuwailid r.a mampu menjaga harga dirinya sebgai wanita 

terhormat. Kehidupan malam di Makkah selalu dipenuhi oleh orang-orang yang 

beroya-foya, berpesta-pesta, bernyanyi dan menari. Kegiatan itu banyak diadakan 

dimana-mana, terutama di rumah Abu Lahab. Abu Lahab memang terkenal gemar 

berpesta pora, maka ia pun mengadakan pesta setiap amalm. Para penghibur di pesta 

tersebut adalah wanita-wanita yang tinggal di sekitar rumah Abu Lahab, dan rumah 

Khadijah tidak jauh dari rumah Abu Lahab. Akan tetapi, Khadijah sama sekali tidak 

pernah terikut didalamnya, tida seperti wanita-wanita yang lainnya. Bahkan, 

terkadang Khadaijah lewat depan rumah Abu Lahab, dan banyak orang menawari dan 

memanggil-manggil namanya, namun Khadijah enggan sama sekali tidak 

terpengaruh114.  

Di tengah masyarakat yang berarkhal bobrok inilah, Khadijah harus menjalani 

proses hidupnya. Namun, sebab Allah SWT telah menunjukkan sebagai wanita mulia 

pendamping Rasulullah Saw kelak, maka Khadijah mendapat perlindungan dari Allah 

SWT. Khadijah tidak termasuk wanita-wanita Makkah yang tidak bermoral. Keluarga 
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Khadijah telah memebrikan pendidikan dan perlindungan baginya. Khadijah tumbuh 

sebagai wanita yang memilki keteguhan hati dan prinsip. Ia memisahkan diri dari 

pergaulan buruk masyarakat Makkah yang sama sekali tidak menguntungkan bagi 

dirinya. 

C. Tanggung Jawab 

Pasca suami Khadijah meninggal dunia, Khadijah pun menjadi kaya raya 

pasca ditinggal wafat sang suami. Namu kekayaan itu sama sekali tidak membuatnya 

sombong, apalagi bersikap semena-mena pada rekan dagang, kerabat, atau 

masyarakat di sekitarnya. Khadijah masih sama baiknya dengan sebelumnya. Justru 

Khadijah mampu mendidik kedua anaknya menjadi kian bijaksana dan rendah hati. 

Di tangan Khadijah, kedua putranya tumbuh sebagai anak laki-laki yang 

tangguh, tegas, santun, dan mahir berniaga. Khadijah selalu mengajarkan akhlak 

mulia kepada kedua anaknya. Kekayaan tidak membuat mereka merasa bangga. 

Sebaliknya, Halah dan Hindun menuruni sifat Ibunya yang rendah hati dan selalu 

ramah pada semua orang. Bukan hanya itu, Halah dan Hindun juga tidak pernah 

menentang keputusan ibunya. Saat ibunya memeutuskan untuk menikah lagi, 

keduanya selalu mendukung. Mereka menginginkan yang terbaik untuk ibunya. 

Khadijah berhasil menanamkan nilai moral yang baik dalam jiwa putra-putranya 

tersebut. Kelak, halah dan Hindun akan memeluk Islam dan mengabdikan hidup 

mereka untuk Islam.115 
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D. Bekerja Keras 

Khadijah tidak terlalu lama menjanda, setelah itu ia kembali menikah dengan 

seorang pria yang juga seorang ahli dagang bernama Atiqbin ‘Aida bin Abdullah Al-

Makhzumi. Dari pernikahanya yang kedua ini Khadijah dikaruniai seorang anak 

perempuan, dan nama anak perempuannya ini sama dengan nama anak Khadijah 

dengan suami pertamanya yakni Hindun. Namun pernikahannya dengan Atiq tidak 

berlangsung lama dan  merekapun bercerai. 

Setelah kegagalan pernikahannya yang kedua, Khadijah memutuskan untuk 

berkonsentrasi mendidik anak-anaknya dan berbisnis. Banyak laki-laki yang melamar 

Khadijah, namun semua di tolak olehnya. Mereka yang melamar Khadijah adalah 

saudagar yang kaya raya.Khadijah terus bekerja keras. Ia membagi upah kepada para 

pekerjannya dengan hitung-hitungan yang adil dan bijaksana. Para pekerja Khadijah 

sangat senang bekerja dengannya. Sebab, Khadijah sangat memperhatikan 

kesejahteraan para pekerjannya. Khadijah menjual apa saja, mulai dari bahan pakaian, 

makanan, dan keperluan sehari-hari lainnya. Brang-barang dagangan Khadijah adalah 

barang-barang yang berkualitas. Banyak orang yang menyukainnya. Bahkan barnag 

dagangan Khadijah banyak di tunggu oleh para pedagang dari Syam,Persia, dan 

Romawi, untuk diperdagangkan kembali. 

Dalam menjalankan bsinisnya, Khadijah nelibatkan banyak pekerja. Ia 

membagi tugas kepada para pelayan dan budak-budaknya. Khadijah juga tidak jarang 

berkonsultasi dengan keluarganya jika terjadi maslah dalam bisnisnya. Ia paling 

sering berkonsultasi dengan saudara kandungnya, yakni Hakim bin Khuwailid. 



 

Namun tetap saja, khadijah tetap seorang pengambil keputusan dari setiap persoalan-

persoalan dagangannya. Lama kelamaan, Khadijah tidak turun yangan lapangan 

secara langsung untuk menjual barang dagangannya. Ia telah menciptakan sistem dan 

manajemen usaha yang teratur. Ia membagipos-pos dan mempercayakannya kepada 

pekerja yang amanah untuk menjalankannya. Khadijah hanya menerima laporann, 

sambil sesekali memeriksa kinerja dan pekerjannya.116 

E. Kreatif 

Diawal-awal masa berdagang, khadijah pernah menginvestasikan modal atau 

uangnya dengan ayahnya yang saat itu juga berdagang.  Ayahnya membagi hasil 

untung dengan Khadijah secara sangat adil. Bagi hasil dari investasi modalnya itu 

sekali berbeda dengan wanita Arab yang lain yang gemar membeli emas, sutra, dan 

barang-barang mewah lain untuk dipamerkan. Khadijah lebih memilih 

membelanjakan uang hasil bagi hasilnya yang jumlahnya selalu bertambah banyak 

setiap bulannya untuk membeli komoditas-komoditas dagang yang berkualitas. 

Ia banyak membeli barang – barang di  luar Makkah, kemudian ia menjualnya 

di Makkah. Barang-barang itu tidak banyak ditemukan di makkah, kemudian ia 

menjualnya di Makkah. Selain itu, harga dan kualitasnya pun sesuai dengan pasar 

Makkah. Untuk mengembangkn usahanya, Khadijah Memiliki beberapa sistem yang 

cukup efektif.  Dalam mengatur bisnisnya, Khadijah membelanjakan sebagian 

keuntungannya untuk membeli barang-barang dagangan. Lantas, ia merekrut 

beberapa pekerja unruk mwnjual dan memasarkan barang daganganya itu keluar kota 
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Makkah, yakni ke Yaman dan Syam. Untuk memperbesar pasar, Khadijah terus  

memebuka jaringan dengan mitra-mitra bisnisnya. Tentu saja, Khadijah 

mengeluarkan banyak modal untuk pengembangan usaha dengan sistem ini. Tapi, 

Khadijah memiliki kemampuan mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan sangat 

baik. Ia bisa mengalokasikan keuntungannya untuk beberapa hal yang dainggap perlu 

dalam pengembangan bisnisnya.117 

F. Keadilan 

Khadijah adalah wanita yang sangat teliti dalam berbisnis, bahkan isa sangat 

memeperhatikan kesejahteraan dengan sesama rekan bisnis nya, ketika ia melakukan 

bisnis berdagang, Khadijah  mengembangkan bisnisanya yaitu dengan menggandeng 

mitra-mitra bisnis, dan melakukan bagi hasil dengan mereka. Khadijah 

menginvestasikan modalnya, atau menitipkan barang dangangannya kepda yang lain. 

Nanti, titipan modal itu akan dihitung dengan sistem bagi hsil. Demikian juga dengan 

jumlah barang yang terjual, maka Khadijah akan menghitung untung dengan bagi 

hasil yang adil. 

Ayahnya, Khuwailid yang mengajarkan sistem bagi hasil ini kepada Khadijah. 

Saat masih kecil, Khadijah sudah menginvestasikan modalnya kepada ayahnya. Dan 

walaupun Khadijah saat itu masih berusia sangat belia, sang ayah tetap memeberikan 

hak bagi hasil yang adil kepada anaknya.118 
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G. Sikap Positif 

Bagi Khadijah, attitude atau sikap terpuji dalam berdagang adalah sebuah 

keharusan. Layaknya sebuah sistem, bersikaplah terpuji dalam berdagang adalah hal 

krusial yang harus dikerjakan. Khadijah menerapkan sikap-sikap terpuji ini dalam 

menjalankan bisnisnya. Bahkan kepada pekerjanya, Khadijah juga meminta mereka 

untuk melakukannya juga. Sebab, tanpa perilaku terpuji, maka perjalanan dagang 

seseorang tidak akan berjalan dengan baik. Seseorang pedagang harus jujur, amanah, 

ulet, cerdas, dan memeilki spiritualitas yang matang. Semua sikap itu ada dalam diri 

Khadijah. Oleh karena itu, ia selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam 

setiap dagangannya, maupun proses jual belinya.119 

Orang-orang segan kepadanya bukan karena ia adalah wanita yang kaya raya, 

melainkan karena Khadijah memeilki perangai yang mulia. Ia tidak pernah menipu 

penjual, pekerja, atau siapaun yang terlibat dalam urusan daganganya. Khadijah 

selalu memeperlakukan mereka dengan perlakuan yang pantas dan menyenangkan. 

Bukan hanya itu Khadijah tak pernah lupa membagi hasil keuntungannya kepada 

orang-orang miskin. Inilah yang juga menderaskan keuntungan dagangnya. Ia tak 

pernah berfoya-foya apalagi menyombongkan kesuksesannya. Ia tetaplah menjadi 

pribadi yang santun, ramah, dan hangat bagi siapa saja. Bagi para pekerjannya, 

Khadijah adalah figur pemimpin yang ideal. Ia sering memeberikan apresiasi dan 

bonus kepada mereka yang telah berhasil melampaui target. Bahkan, Muhammad 
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SAW pernah mendapatkan upah dua ekor unta saat dipercaya melakukan perjalanan 

dagang ke Syam120. Ini karena Muhammad melakukan pekerjaanya sangat baik, dan 

Khadijah mengapresiasi semua usaha keras Muhammad SAW.121 

H. Peduli Sosial 

Khadijah menjadi tulang punggung bagi banyak kerabatnya. Ia menjadi 

tumpuan orang-orang yang kekurangan. Ia bahkan menjadi penolong banyak wanita 

di Makkah yang mendapat kezaliman. Dengan wibawa, kekuasaan dan hartanya, 

Khadijah mampu memeberikan perlindungan kepada kaum papa, khususnya kaum 

perempuan. 

Pernah suatu kali terjadi pertengkaran sengit sepasang suami istri. Istri itu 

bernama Mawiyah, ia bersal dari Bani Sulaiman, dan akan melahirkan seorang anak 

perempuan. Saat Mawiyah bercerita kepada suaminya bahwa ia merasa akan 

melahirkan bayi perempuan, suaminya sangat marah besar, karena suaminya tidak 

menghendaki anak perempuan. Suaminya pun mengancam akan membunuh Mawiyah 

jika ia melahirkan anak perempuan. Maka, saat Mawiyah sedang berada di pasar 

Ukaz, iapun pergi menghindari suaminya. Mawiyah kemudian dibantu orang-orang 

sekitarnya dengan diantar ke rumah Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah orang yang 

terpandang di suku Quraisy. Ia juga memiliki perangai yang baik. Mawiyah pun 

memeinta perlindungan keapdanya. Warah lantas memanggil suami Mawiyah, dan 

menenangkan pertengkaran keduanya. Sang suami merasa ketakutan dan merasa 
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malu pada Waraqah. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menerima anak 

perempuannya. Akhirnya mereka pun di tampung di tenda, hingga Mawiyah itu 

melahirkan anak perempuan.122 

Melihat hal ini, Waraqah pun memeberikan saran kepada suami Mawiyah 

agar datang kepada Khadijah binti Khuwailid. Ia berkata, “Pergilah kamu, istrimu, 

dan anakmu kepada Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah wanita yang baik dan berhati 

lembut, lebih dari itu, ia adalah wanita Quraisy yang terpandang. Paling mulia 

diantara mereka dan paling kaya. Apabila kamu telah datang ke rumahnya, 

sampaikanlah padanya bahwa engkau di suruh oleh anak pamannya Waraqah untuk 

datang kepadanya. Ia memintamu untuk turut diperankan bersama pegawai-pegawai 

yang ia kirim ke Syam untuk berdagang,”. Suami Mawiyah pun menuruti perintah 

Waraqah. Dan ternyata benar, sesampainya ia di tempat Khadijah, mereka mendapat 

sambutan yang hangat. Khadijah melindungi istri dan anak Mawiyah, juga 

memeberikan pekerjaan kepada suaminya.123 

I. Lemah Lembut 

Kelemah lembutan khadijah dapat dilihat dalam cerita berikut : 

Sebagai seorang istri, Khadijah sangat penyayang dan penuh kasih. Sekalipun 

usianya lebih tua daripada Muhammad Saw, namun ia tetap memberikan 

penghormatan yang semestinya kepada suami terkasihnya itu. Khadijah beriskap 

santun dan rendah hati, bertutur kata lembut, serta membangun suasana yang hangatt 
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di setiap saat, khadijah menjaga kehormatannya sebagai istri. Tak pernah sekalipun ia 

melakukan hal-hal di luar izin suaminya. Sungguh, keduanya telah menjalin 

hubungan suami-istri yang sangat harmonis. Khadijah yang usianya jauh lebih tua 

dan pengalaman hidupnya lebih banyak, telah memeberikan banyak pengaruh positif 

kepada Muhammad, yang saat itu masih sangat muda. Bentuk cinta Khadijah kepada 

Muhammad adalah dengan melakukan pengayoman, pendampingan, serta saran aktif. 

Kontribusi Khadijah meliputi kontribusi fisik dan psikis.124 Semua itu memebuat 

Muhammad Saw kian mengarah pada kematangan pemikiran, kebijaksanaan 

bersikap, serta cerdas meneyelesaikan persoalan. 

J. Religius 

Khadijah sungguh wanita yang mulia. Ia tidak pernah menyembah berhala. 

Sebelum ia memeluk agama Islam, ia adalah penganut agama Ibrahim dan Ismail. Ia 

sering memeinta anak Waraqah untuk memebacakan ayat-ayat suci dari Kitab Taurat 

dan Injil. Ia juga sering mengunjungi Ka’bah bersama kerabat, anak-anak, dan budak-

budaknya. Di sana, ia beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Ia meyakini agama 

Allah SWT. Yang diserukan Ibrahim, sekalipun saat itu Islam belum datang.125 

K. Semangat Kebangsaan 

Memasuki masa kenabian, Khadijah adalah orang yang paling berjasa dalam 

kehidupan Rasulullah Saw. Sejarah mencatat, Khadijah adalah orang yang pertama 

yang memepercayai sekaligus merengkuh Rasulullah SAW. Meneybarkan agama 
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Islam. Sekalipun perjuangan Rasulullah SAW. Tidak bisa  lepas dari perjuangan para 

sahabat yang setia padanya, namun Khadijah tetaplah orang terdekat dan terpercaya 

bagi Rasulullah SAW. Karena kepada Khadijahlah Rasulullah SAW menumpahkan 

suka dan duka. Pada Khdijah, Rasulullah SAW mengutarakan ketakutan dan 

kegelisahannya. Khadijah seperti benteng bagi Rasulullah SAW dalam mengarungi 

setiap cobaan yang datang pada beliau. Begitu banyak yang sudah dikorbankan 

Khadijah, bukan hanya harta, melainkan juga jiwa dan raga. Khadijah memeberikan 

semua yang ia punya untuk kepentingan dakwah suaminya. Bahkan, ia rela mati demi 

suaminya, ataupun demi Islam.126 

L. Rasa Ingin Tahu 

Suatu hari, Khadijah dan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama. 

Kemudian mereka melihat sosok diantara langit dan bumi. Khadijah lalu berbisik 

kepada Rasulullah SAW, “Mendekatlah kepadaku.” 

Maka, mendekatlah Rasulullah SAW kepada Khadijah, dan ia pun berkata 

kepada Rasullah SAW, “Apakah kau sudah melihatnya?”, 

Rasulullah SAW pun menjawab, “Ya, aku melihatnya.” 

Khadijah lalu berkata lagi, “Sembunyilah engkau di balik bajuku.” 

Rasulullah SAW menuruti perkataan Khadijah. Kemudian Khadijah berkata 

lagi, “Apakah ia seorang manusia?” 

Rasulullah SAW menjawab, “Bukan, ia seorang malaikat. Ia juga bukan setan, 

sebab jika ia setan, ia tidak akan malu-malu seperti ini.” 
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Khadijah lalu tersenyum dan berusaha untuk tetap menenangkan kegelisahan 

hati suaminya.127 

Ini menunjukkan bahwa Allah SWT juga telah membuka tabir penglihatan 

Khadijah. Bukankah itu artinya Khadijah benar-benar bukan wanita biasa? Melihat 

Malaikat tentu saja bukan suatu hal yang lazim. Hanya orang-orang tertentu yang 

ditunjuk Allah SWT yang melihat Malaikat. Apalagi, jika itu Malaikat Jibril, utusan 

Allah SWT yang datang untuk menyampaikan wahyu. 

Bukan hanya itu, khadijah selalu menimta Rasulullah SAW untuk 

menceritakan apa saja yang dialaminya. Sertiap Rasulullah SAW bertemu dengan 

Malaikat Jibril, maka Khadijah akan bertanya dengan lemah lembut, bagaimana kisah 

pertemuan mereka itu. Bukan hanya itu, Khadijah selalu memeinta Rasulullah SAW 

untuk mengajarkan apa saja yang sudah diajarkan Jibril kepada suaminya. Ia sangat 

aktif bertanya dan mencari tahu kebenaran Islam. 

Pernah suatu hari, Rasullah SAW pulang ke rumah, Khadijah kemudian 

bertanya tentang apa yang sudah dialaminya selama dirinya keluar rumah. 

Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, “Jibril telah menemuiku,” 

Khadijah pun kembali bertanya dengan lembut, “Perlihatkan sesuatu yang 

diajarkan Jibril kepadamu itu kemapdamu!”. 

Dengan senang hati, Rasulullah SAW menagajrkan praktik wudhu dan shalat 

yang diajarkan Jibril kepada beliau. Sampai Khadijah benar-benar bisa melakukan 
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praktik wudhu dan shalat itu dengan sempurna. Lalu, berkatalah Khadijah kepada 

Rasulullah Saw, “Sungguh, aku bersaksi, bahwa  engkau adlah benar-benar utusan 

Allah”.128 

Rasa ingin tahu Khadijah terhadap Islam sangat besar. Keingintahuannya itu 

adalah bukti kecintaanya yang juga besar kepada Islam. Semua yang diajarkan Allah 

SWT kepada Rasulullah SAW melalui Jibril selalu menarik perhatian Khadijah. 

Iapun ingin menjadi hamba Allah SWT yang total. Ia ingin terus belajar dan 

mendalami Islam. Dan beruntunglah ia, sebab yang mengajarkan tentang Islam pada 

dirinya dalah Nabi Allah SWT langsung, yang tidak lain adalah suami tercintanya. 

Betama sedangnya menjadi Khadijah, ia diberikan anugrah terbesar untuk 

mendampingi Rasulullah SAW. Khadijah sudah dipilih, dan ia memang layahk untuk 

dipilih. Sebab, semua yang ada pada dirinya adalah teladan yang tak surut waktu. 

Seterusnya, dunia akan mengenalnya sebagai istri paling mulia dan paling dicintai 

Rasulullah Saw.129 

M. Kebijaksanaan 

Pada suatu waktu, Allah SAW memertintahkan Rasulullah Saw untuk 

berdakwah secara sembunyi-sembunyi sebagai tahapan awal guna mengukuihkan 

kekuatan dasar Islam. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman : 

              

Artinya : dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Q.S Asy- 
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   Syu’araa’ (26) : 214) 

Perlahan tapi pasti, jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW makin 

bertambah. Rasulullah SAW sering berdiskusi dengan Khadijah bagaimana cara 

menyebarluaskan Islam bisa dilakukan dengan cara yang efektif. Dengan kecerdasab 

Khadijah, ia memeberikan msaukan bahwa alangkah baiknya jika Rasulullah SAW 

meyakinkan  orang yang memilki peran penting di kalangan masyarakat Qurasiy. 

Seperti yang sudah berhasil dab terbukti pengaruhnya, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin 

Abi Thalib kalangan remaja, atau Abdurrahman bin Auf yang disegani para 

pedagang. Tentu saja, tanpa menyisihkan orang-orang bisa aatau awam yang 

berkeinginan untuk masuk Islam. Semua diajak, diberdayakan, dan diberi 

pengetahuan serta pendidikan ruhani yang sama rata. 

Khadijah adalah istri yang memahami benar keperluan suaminya, terutama di 

masa-masa sulit kenabian periode Makkah. Ia memebantu kaum perempuan yang 

menyatakan keislamanya. Dengan wawasan keilahian yang ia dapatkan dari 

Rasulullah Saw. Khadijah sering memebrikan bimbingan ibadah kepada mereka, dan 

pengayoman lahir maupun batin. Semua yang dilakukan Khadijah menambah 

kecintaan para pengikut Islam, khususnya kaum perempuan. Terhadapa Islam, 

Khadijah melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Terutama pada putra putri 

nya, Khadijah memeberikan kemantapan, keimanan serta pemahaman keislaman 

setiap saat. Pada putri Abu Bakar Asma pun Khadijah melakukan hal yang sama. 



 

Ketika Rasulullah SAW mengalami msa-masa sulit, yakni masa terputusnya 

wahyu130 khadijah juga berpengaruh besar dalam menenangkan kegundahan hati 

suaminya. Ia terus membisikkan pemahaman tentang rahasia Allah SWT yang tidak 

akan bisa kita ketahui. Khadijah terus memantik semnagat serta kepercayaan diri sang 

suami. Risalah kenabian itu benar adanya, dan sudah banyak yang percaya pada 

kebenaran itu. Maka, tak perlu ada keraguan, Allah SWT tidask sedang meninggalkan 

Rasulullah Saw. Bisa saja, ada hal lain yang belum dimengerti terkait dengan 

terputusnya wahyu-Nya sementara. Sebagai pendamping hidup hidup, Khadijah tak 

pernah lelah mendukung Rasulullah SAW untuk memeperbesar kesabaran beliau. 

Ternyata, sesuatu yang dikatakann Khadijah benar, Allah SWT bukannya tidak peduli 

pada Rasulullah SAW, Allah SWT memang belum menurunkan wahyu, sampai pada 

suatu hari, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni surat Adh-Dhuha ayat 1-3. 

Saat menerima wahyu, alanhgkah senang hati Rasulullah SAW. 

N. Cinta 

Khadijah sungguh mencintai dan menyayangi Rasulullah SAW, anak-anak 

nya dan keluaragnya. Pernah suatu kali, Halimatus Sa’diah Ibu susuan Nabi 

Muhammad SAW, datang berkunjung kerumahnya dan memanggil-manggil nama 

Muhammad. Nabi Mmuhammad SAW pun bergegas menemuinya dengan suka cita, 
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Muhammad Saw berteriak, Ibu...Ibu...” merekapun berpelukan. Muhammad SAW 

mencium tangan Ibu susunya itu dan memeprsilahkan duduk. Dan sebagai istri yang 

baik, Khadijah bergegas memebrikan makanan dan air minum, Khadijah turut serta 

mendampingi Rasulullah SAW menemuinya dan mengajaknya untuk berbincang-

bincang dengan ramah. Bahkan, Khadijah memberikan kepadanya hadiah seekor 

unta, dan Khadijah juga mmeberikan perbekalan yang lengkap daat Halimah akan 

menempuh perjalanan pulang.131 

Begitu juga saat dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika Allah SAW 

memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya secara 

sembunyi-sembunyi, Allah SWT menurunkan ayat yaitu Q.S Al-Hijr [15] ayat 94, 

agar nabi Muhammad Saw berdakwah secara terang-terangan. 

                       

Artinya :Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang 
musyrik. (Q.S Al-Hijr [15] : 94) 

 
 Mendengarkan perintah tersebut, Khadijah terus memebesarkan hati 

suaminya, bahwa keadaan akan baik-baik saja. Allah SWT akan selalu menolong 

beliau, juga para pengikut beliau. Dan Khadijah berkata pada Rasulullah Saw bahwa 

ia siap mendampingi dan mengorbankan apa saja yang ia punya. 

 Pernyataan Khadijah tersebut membuat tekad Rasulullah SAW makin bulat. 

Sungguh suatu keberuntungan, beliau memiliki pendamping hidup seperti Khadijah. 
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Khadijah memahami sesuatu yang dirasakan Rasulullah SAW, sekalipun beliau tidak 

mengatakannya. Bahkan cukup dari sirat mata atau wajah Rasulullah SAW, Khadijah 

seolah bisa membaca keadaan batin yang sedang dialami beliau. Khadijah tahu, kapan 

Rasulullah SAW merasa takut dan ragu. Khadijah tahu, kapan Rasulullah SAW 

merasa gelisah dan bingung, Khadijah juga tahu, kapan Rsaulullah SAW merasa 

sedih dqan lemah.  Khadijah tahu apa saja yang dirasakan oleh suaminya. 

Kemahirannya membaca isi hati Muhammad SAW memebuat Khadijah selalu siaga 

mendampingi dan memebrikan nasihat-nasihat yang mencerahkan jiwa suaminya. 

Sehingga Rasulullah SAW mendapat ketenangan, kepercayaan diri, keberanian, serta 

kemantapan hati. 

 Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Khadijah selalu ikut, kecuali untuk misi-

misi tertentu yang menyebabkan ia tidak diperkenankan ikut. Khadijah melewati 

masa-masa sulit bersama suaminya, tanpa pernah meninggalkan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang ibu. Khadijah tidak pernah lupa 

menyediakankebutuhan suaminya,  bahkan untuk berwudhu saja, Khadijah selalu 

menyiapkan air untuk Rasulullah SAW. Ini jelas bukan kisah cinta biasa, Khadijah 

menunjukkan kepada semua orang bahwa dedikasinya untuk mengabdi kepada 

suaminya sangatlah tinggi. Saat Rasulullah SAW disakiti, Khadijah turut menangisi 

dan merasakan penderitaan beliau. Saat ada yang melukai fisik Rasulullah SAW, 

Khadijah adalah orang pertama yag merengkuh dan mengobati luka-luka beliau.  

 

 



 

O. Sabar 

adalah seorang wanita yang tegar dan sabar. Khadijah sangat bahagia sebab 

bisa menjadi bagian  penting dalam kehidupan seorang Nabi. Khadijah melihat proses 

suaminya dari menjadi seorang pemuda yang sederhana, kemudian mendapat risalah 

kenabian, dan kini telah menjadi nabi. Ia tahu benar karakter dasar suaminya yang 

penuh kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Ia asudah mendampingi perjalanan hidup 

suaminya selama bertahun-bertahun, sampai tiba pada masa dakwah terbuka seperti 

yang sedang dihadapi beliau sekarang. 

Sebagai istri seorang Nabi, Khadijah tentu saja harus turut memberikan 

kontribusi, dan Allah SWT berfirman: 

                           

Artinya : Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (Q.S Al-Ankabut 
[29] : 2) 

 
 Khadijah tampil bagaikan gunung yang berdiri tegar. Ia telah memebantu 

Rasululah Saw. Mengislamkan banyak orang. Khadijah telah melihat dan mengalami 

masa-masa sulit yang penuh dengan teror dan penyiksaan. Ini sudah menjadi jalan 

hidup yang harus ditempuhnya. Allah SWT- lah yang menegaskan bahwa kaum 

muslimin akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi, setelah melalui ujian hidup yang 

panjang. Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman: 



 

                              

                                  

        

Artinya  : Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan 
(juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang 
diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan 
Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar 
dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan 
yang patut diutamakan. (Q.S Ali-Imran [3] : 186) 

 
 Hanya dengan kesabaran, semua ujian ini akan terasa nikmat dijalani. 

Keasbaran bukan kelemahan tentunya. Kesabaran adalah kerelaan yang dalam akan 

semua ketentuan Allah SWT. Rasulullah SAW telah memebrikan kekuatan sabar dan 

ikhlas yang besar kepada Khadijah. Ia rela segala miliknya diberikan untuk Islam. 

Bahkan seluruh harta kekayaan yang selama bertahun-tahun ia cari, ia rela 

memberikannya untuk kepentingan Islam. Sejak menjadi nabi, Rasulullah SAW sidah 

tidak lai sibuk dengan kegiatan dagangannya. Khadijah memahami betapa berat tugas 

yang diemban beliau saat itu. Ia tidak menuntut suaminya apa pun untuk kecukupan 

harta keluarga. Rasulullah SAW kini sudah harus mengurus umat manusia, oleh 

karena itu,  Khdijah tidak pernah mengusik apalagi menambah beban suaminya 

dengan masalah-maslaah pribadinya. Sekalipun dirirnya sudah tak lagi seperti 

dahulu—hidup dengan gelimang harta, Khadijah menerima dengan ikhlas perubahan 

kehidupannya tersebut.132 
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 Pernah pada suatu ketika ummat Islam mengalami pemboikotan oleh para 

kaum kafir Quraisy selama 3 tahun, mereka diasingkan di sebuah bukit, sehingga 

menyebabkan para ummat Islam mengalami kesulitan baik dari segi ekonomi dan 

kehidupan sehari hari. Dan ada pula dari kaum Muslim yang mengalami sakit. Hal ini 

membuat Nabi Muhammad SAW sedih melihat umatnya, dan ditengah ujian itu Allah 

SWT menurutkan firman-Nya: 

                               

                                

Artinya : Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan 
hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta 
disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang 
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) 
melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, 
Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. (Q.S Al-Ahqaaf [46] : 
35) 

  
 Keyakinan inilah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada 

ummat beliau, orang yang beriman tidak akan luput dari ujian. Rasulullah Saw 

meminta mereka untuk selalu berjiwa besar dan bersabar. Allah SWT pasti menolong 

hamba-hamba-Nya yang teraniaya. Tapi, Khadijah adalah wanita yang kuat. Ia tidak 

pernah mengeluh, sekalipun ia merasakan dirinya begitu lelah, sakit atau lapar. 

Senyum selalu menghiasi bibirnya yang pucat. Khadijah terus beribadah bersama 

linnya, dan menunjukkan sikap yang tegar. Ia tidak ingin Rasulullah Saw menangkap 

kerentaan dan ketidah berdayaan yang mengepung jiwa dan raganya. Sekalipun 

Rasulullah Saw bisa membaca semua kesengsaraan itu, namun Khadijah selalu 



 

menggeleng dan tersenyum saat ditanya apakah keadaanya begitu buruk. Disinilah 

gambaran nyata seorang Khadijah mendukung penuh dakwah suaminya. Ia 

menghapus air mata Rasulullah SAW dan tetap menyediakan keperluan beliau. Rasa 

sakit yang lambat laun kian terasa membebaninya terus ditepisnya, demi kebahagiaan 

suaminnya.133 

P. Integritas 

Kaum muslimin di boikot dan mengungsi di suatu lembah, namun mereka 

bisa bertahan selama tiga tahun. Tentu tiga tahun bukanlah waktu yang sebentar, tiga 

tahun adlaah waktu yang begitu panjang. Sebab mereka menjalaninya dalam keadaan 

yang serbakekurangan. Tiga tahun lamanya mereka makan daun-daun seadanya, atau 

bahkan terpaksa tidak makan untuk beberapa hari. Mereka meninggalkan kehidupan 

mereka yang mapan di Makkah, dan hidup dalam segala keterbatasan. Sungguh 

kesabaran yang mengagumkan. Kabar bertahannya kaum Muslimin di lembah itu 

makin memebuat kaum kafir Quraisy marah. Boikot itu dilakukan supaya orang-

orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW  memutuskan untuk tidak lagi 

percaya kepada beliau. Namun nyatanya, mereka sama sekali tidak goyah. Mereka 

tetap menjalani duka itu bersama-sama. Bahkan beberapa dari mereka meninggal 

dunia. Tidak ada yang memutuskan untuk meninggalkan Rasulullah SAW, tidak juga 

pamannya yang menurut mereka sangat keras kepala itu, juga istrinya yang tidak 

terbiasa hidup miskin.  
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Sungguh tidak bisa dipercaya, betapa besar kharisma Rasulullah SAW telah 

mengikat hati mereka. Beliau terus saja berdiri tegak, tanpa rasa takut, dan tanpa 

ragu. Padahal kaum Quraisy tidak hanya melakukan pemboikotan, tetapi juga 

propaganda. Mereka mengancam keluarga Rsaulullah SAW yang ada di Makkah. 

Mereka mencaci dan menyebarkan fitnah buruk tentang Rasulullah SAW kemana-

mana, namun semua usaha tidak cukup mampu mencemaekan nama Rasulullah 

SAW. Sebaliknya, beliau justru banyak mendapat simpatik dari banyak kalangan.134 

Khadijah bahkan beberapa kali mendapat bujuk rayu dari kaum nya untuk 

mendapatkan kembali harta, kehormatan, dan kedudukannya yang mulia. Asalkan 

Khadijah mau meninggalkan aqidahnya. Namun bujuk rayu itu tidak pernah 

menggoyahkan hatinya. Pada pamannya Abu Thalib, Khadijah berkata dengan dangat 

tegas: “Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan 

kanan ku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini (menyeru 

kepada Agama Allah Swt), sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah 

memenangkan agama ini atau aku yang harus binasa karenanya.135 

2. AISYAH BINTI ABU BAKAR R.A 

A. Cerdas (Fathonah) 

Sejak kecil, Aisyah telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan 

ketangkasan yang mengagumkan. Cara Aisyah berbicara dan bersikap menunjukkan 

ia bukan anak perempuan biasa. Aisyah telah menampakkan tanda-tanda itu. 
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Sepasang matanya selalu berbinar-binar saat mengetahui hal baru. Ia selalu haus 

pengetahuan. Pada siapa saja, ia sering menanyakan hal yang tidak ia mengerti. Ia 

seban seharian bergaul dengan banyak shahabiyah, selalu terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar mereka. Tentu saja aiyash yang masih kecil tidak setenang dan 

seserius mereka. Namun, Aiyah tetep mampu menangkap semuah pelajaran yang ia 

dengar itu dengan sangat baik, sekalipun ia mendapat ilmu dari sikap anak anaknya 

yang tidak bisa serius.  

Ya, Aisyah sangat cerdas. Ia terkenal sebagai Ummul Mukimnin yang 

sangat cerdas. Ia menghafal firman-firman Allah SWT dengan cerdas dan kuat. Ia 

juga menghafal hadist-hadist dengan sangat baik. Ia juga sangat lincah. Ia tidak 

pernah bermalas-malasan. Jika tidak belajar, maka ina bermain. Ia disukai siapa saja, 

tak terkecuali orang-orang dewasa. Ia bukan tipe wanita yang duduk diam dan enggan 

bergaul, Aisyah tidak bisa diam, ia selalu bermain-main dengan anak-anak di dekat 

rumahnya, dan menciptakan gurauan segar bersama mereka. Ia bergaul dengan baik, 

dengan saipa saja. Skipanya yang supel, berani, dan mengesankan. Pada teman-

temannya, Aisyah tidak pernah berbuat seenaknya senidiri. Siap saja suka berteman 

dengan Aisyah. Sekalipun Asiyah ceria dan tidak bisa diam, namun Aisyah tahu 

benar etika san sopan santun. Ia tidak pernah berkata kasar kepada orang-orang yang 

lebih tua. ia juga tidak pernah berbuat semena-mena pada teman yang lebih muda. 

Cara berpakaian Aisyah pun selalu sopan. Keramahan dan senyumnya yang manis 

selalu ia tunjukkan kepada siapa saja. 

 



 

B. Tabligh (Menyampaikan) 

Aisyah pernah bercerita tentang hal ini. Ia berkata, “ Ibuku mengobatiku 

agar aku kelihatan gemuk, saat ia hendak memepertemukan aku dengan Rasulullah 

SAW. Dan usaha itu tidak membuahkan hasil, sehingga aku memakan mentimun 

dengan kurma basah untuk mendapatkan tubuh yang ideal.” (H.R Ibnu Majah). 

Asiyah menjaga keseimbangan fisiknya dengan mengkonsumi makanan-

makanan yang thayyib. Bahkan, Aisyah mengajak pula Rasulullah SAW untuk 

menjaga kesehatan dan keseimbangan badannya, dengan banyak memakan sayur 

danbuah. Terutama mentimun dan Kurma. Abdullah bin Ja’far mengatakan, untuk 

menjaga kesehatan, Rasulullah SAW suka memasak mentimun dicampur kurma. 

Asiyah selalu menyiapkan makanan Rasulullah SAW dengan baik. Kisah ini 

diriwayatkan oleh Tiridzi dalam salah satu Hadist, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 

memakan mentimun dengan kurma masak.” (H.R Tirmidzi).136 Dari hadist ini kita 

menjadi tahu, bagaimana sebenarnya perawakan Aisyah. Secaea Fisik, ia memang 

dikarunia kelebihan berupa kecantikan, Namun, kecantikan hatinya sesungguhnya 

jauh lebih bersinar dibandingkan kecantikan fisiknya. Aisyah memilki hati yang suci 

dan bersih. Tingkah lakunya selalu terpuji. Inilah yang membuatnya menjadi sosok 

muslimah yang cantik luar maupun dalam.137 

Kontribusi Aiyah terhadap kehidupan Rasulullah SAW sabgatlah besar. 

Keilmuan yang dimilki Aisyah sangat membantu kaum muslimin dalam 
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mengikhtiarkan pengembangan keilmuan Islam. Sekalipun Aisyah adalah wanita, 

memilki ketangguhan yang tak jauh berbeda dengan para sahabat laki-laki, baik itu di 

bidang pengetahuan, politik, keberanian, ataupun kekritisannya. Semua bakat itu kian 

menyenangkan Rasulullah SAW. Karena kulaitas Aisyah sebagai pendamping beliau 

sangat mengagumkan. Asiyah bahkan menguasai Ilmu waris. Aisyah sudah banyak 

membantu para sahabat yang bingung memahami Ilmu waris. Al-Hakim ad-Darimi 

meriwayatkan dari Masruq, dikatakan kepadanya, “Apakah Aisyah mahir dalam ilmu 

waris?” Ia berkata, “Sungguh demi Dzat yang jiwa ada ditangan-Nya, aku lihat para 

guru sahabat bertanya kepadanya tentang Ilmu waris.” 

Dengan kekuatan ingatan yang tajam, Aisyah berperan memebenarkan 

kekeliruan kaum Muslimin. Salah satunya dengan menegaskankekeliruan 

pemahaman para sahabat, yang ketika itu ada yang mengatakan “Barang siapa tidak 

shalat Witir, maka tidak ada shalat baginya.” Mendengar hal itu, Aisyah tegas 

mengatakan bahwa shalat Witir adalah shalat Sunnah, bukan Shalat wajib. Aisyah 

juga mampu berdalil dengan Al-Qur’an . ketika ada pendapat bahwa jenazah bisa 

mendengar perkataan orang hidup, Aisyah sevara tegas menyatakan 

ketidakpersetujuannya. Ia berpedoman pada Al-Qur’an surat an-Naml ayat 80: 

                             

Artinya : Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati 
mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar 
panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang. (Q.S An-Naml 
[27] : 80) 



 

Dalam hal ini Aisyah menyampaikan kepada kaum muslim bahwa tidak 

mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa mendengar kata-kata orang yang 

masih hidup. Namun banyak perbedaan pendapat tentang permasalahan ini.138 

C. Rasa Ingin Tahu 

Asiyah sangat haus akan Ilmu, sejak kecil ia selalu giat belajar dan mencari 

tahu alasan atas ketidak pahamannya. Abu Bakar sudah membaca gelagat Aisyah 

yang tidak pernah menyerah mengais limu. Sebab itulah Abu Bakr selalu mendidik 

putra-putrinya, terutama Aisyah dengan ketat dan tegas. 

Masa belajar Aisyah sebenarnya dimulai sejak ia memulai rumah tangga 

dengan Rasulullah Saw. Selama itu, ia mulai memebaca dan menulis. Ada yang 

memngatakan Aisyah tidak bisa memabaca Al-Qur’an dengan melihat atau membaca. 

Ia hanya menghafal ayat-ayat Allah Swt. Aisyah juga tidak bisa menulis. Beberapa 

Hadist juga meriwayatkan, Dzakwanlah yang biasa menuliskan mushaf untuk Aisyah. 

Namun sebagian riwayat menyatakan, Aisyah memebalas surat-surat yang sampai 

kepadanya.139 

Mungkin saja yang dimaksud Aisyah bisa menulis  adalah Aisyah 

meminta orang lain untuk menuliskan surat atau lainnya untuknya. Aisyah memang 

tak bisa menulis. Asiyah hanya bisa memebaca. Tetapi, Aisyah tak melupakan 

tulisan. Ia tahun benar, menulis adalah kemampuan yang penting dan harus dikuasai 

setiap otang. Karenannya, Aisyah selalu meninta pelayannya menuliskan ayat-ayat 
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Al-Qur’an  untuk dijadikan mushaf koleksinya. Pelayannya yang juga menulis surat-

surat Aisyah, yang ditunjukkan kepada orang lain. Saat playan itu menuliskan 

untuknya, Aisyah selalu melihat dan menyertainya. Antusiasme belajarnya tinggi. Ia 

terus memperhatikan setiap huruf yang di tulis dan mencoba mengingat-ingatnya, 

namun untuk mencobanya Aisyah belum bisa. 

Betapa kuat keinginan Aisyah untuk mendapatkan Ilmu. Dari kamarnya, 

Aiyah menyempatkan diri mendengar pengajaran Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. 

Tempat tinggalnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi yang saat itu menjadi pusat 

kegiatan kaum muslimin di Madinah. Aisyah pun sering bertemu dengan Sahabat 

Rasulullah SAW yang mahir dan shalih, sehingga mereka sering terlibat pembicaraan 

dan diskusi tentang berbagai ilmu pengetahuan.140 

Dalam suatu diskusi, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW 

tentang ayat yang saat itu seang dibacakan. Saat itu Rasulullah SAW mebacakan Q.S 

Az-Zumar [39] ayat 67: 

                          

                          

artinya : Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 
semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 
kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.141 Maha suci Tuhan 
dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S Az-Zumar 
[39] : 67). 
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Saat membaca ayat ini, Aisyah tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW, 

“Dimanakah manusia  saat itu wahai Rasulullah?”. Dan Rasulullah SAW pun 

menjelaskan dengan senang hati maksaud ayat yang dipertanyakan oleh istri beliau 

yang cerdas itu. Aisyah tak pernah malu bertanya. Apa yang didengar Aisyah tak 

memberatkannya untuk lebih memahami dan mendalami persoalan. Aisyah juga 

membandingkan dan mengaitkan satu hal dengan hal lainnya. Ketika Rasulullah 

SAW bersabda, “Barang siapa dihisab, ia akan disiksa”, Aisyah membandingkannya 

dengan ayat Al-Qur’an . Aisyah ingin lebih mengerti, lalu bertanya, “Bukankah Allah 

SWT berfirman, “Maka ia akan di periksa dengan pemeriksaan yang mudah” (Q.S. 

al-Insyiqaaq [84] : 8) ?142 

Asaiyah selalu haus pengetahuan. Rasa ingin tahunya begitu besar. Dari hala 

yang kecil dan sepele sampai hal besar dan prinsip. Bahkan yang mengagumkan 

darinya Aisyah menguasai sedikit demi sedikit Ilmu tentang pengobatan. Asaiyah 

selalu memperhatikan para tabib yang sedang praktik kedokteran para sahabat 

perempuan. Aisyah juga tak segan bertanya macam-macam sampai akhirnya ia bisa 

menguasai ilmu pengobatan dasar, dan terus mengembangkan sedikit demi seikit, 

hingga ia turut pula memepraktikkannya.143 
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D. Religius 

Aisyah adalah wanita yang beruntung, keberuntungan Aisyah ini sudah 

terjadai sejak ia belum menikah. Asiyah benar-benar tumbuh di lingkungan agamis 

yang suci. Islam sudah ia cecap sejak kecil. Ayah dan ibunya pun menjadi orang yang 

memeluk agama Islam, sehingga pola pengasuhan dan pendidikan selalu berdasarkan 

ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran Islam pun mudah dicerna Aisyah akrena 

seringnya Rasulullah Saw berkunjung kerumah Abu Bakar untuk membimbing 

Aisyah dalam belajar Ilmu agama Islam. Cara Aisayah beragama tidak hanya ia bisa 

melakukan shalat dengan tertib, baik, dan khusuk, namun Aisyah jua biasa menghafal  

ayat Al-Qur’an dan memepelajari berbagai kandungan Ilmu agama lainnya.144 

E. Pengendalian Diri 

Pernikahannya dengan Rasulullah SAW telah memebawa Aisyah 

menjadai wanita hebat sepanjang masa. Asiyah memang menikah dini, namun 

lihatlah bagaimana ia menjalani prosesnya sebagai manusia dengan begitu hebat. Ia 

bukan wanita biasa, Aisyah memilki pikiran yang tajam, ia tumbuh besar dalam 

masayarakat dengan pengikut Rasulullah Saw, dan sering menghakiminya secara 

kritis145 Aisyah berhasil melepaskan diri dari tarikan gemerlap duniawi. Gaya 

hidupnya mengikuti kebiasaan dari sifat Rasulullah SAW. Ia selalu berusaha 

meneladani sirah dan sunnahnya. Ia cukup puas mendapat kelapangan ilmu dan 

hikmah, seperti yang dinikmati Abu Hurairah, Urwah, Abdullah bin Umar, dan Ibnu 
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Zubair.146 Bahkan Aisyah juga tidak pernah membenci istri-istri Rasulullah SAW 

selain ia. Ia kerap menjalin hubungan yang harmonis dengan istri-istri Rasulullah 

SAW. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW sudah seperti saudara bagi Aisyah sendiri. 

F. Sabar 

Kesabaran Aisyah dapat kita teladani ketika peristiwa Berita Bohong 

(Hadistul Ifki) yang menimpa Aisyah. Hal ini terjadi ketika pasca perang antara kaum 

muslimin dengan Bani Musthaliq tepatnya pada bulan Sya’ban tahun ke-5 Hijriah.147 

Aisyah terlibat dengan perang ini dikarenakan Rasulullah SAW aisyah terpilih dalam 

pegundian si antara istri-istri Rasulullah SAW. Setelah perang, kaum muslimin pun 

kembali ke Madinah. Dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat. 

Maka, keluarlah Aisyah dari haudaj, sebuah tandu kecil yag dipasang di punggung 

unta, utnuk suatu keperluan. Ia keluar hanya sebentar, kemudian kembali lagi menuju 

haudaj-nya. Namun Aisyah baru sadar jika keluarganya hilang. Lantas, iapun keluar 

lai mencari keluarganya. Ternyata rombongan berangkat tanpa menunggu Aisyah, 

mereka mengira Aisyah sudah ada dalam haudaj. Mereka meninggalkan Aisyah 

yamg kebingungan mencari kalungnya yang hilang.  

Beberapa saat kemudian, ketika Aisyah kembali, ia sangat terkejut sebab 

melihat rombongan sudah tidak ada di tempat. Asaiyah lalu duduk berselimutkan 

jilbab, sambil berharap rombongan itu segera menyadari ketidakadaanya di dalam 

haudaj lantas menjemputnya. Tenyata, rombongan itu lama tak juga datang 
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menjemputnya. Asiyah pun tidur sendirian. Tak lama kemudian. Lewatlah 

rombongan lain, yakni rombongan yang ada dibelakang Rasulullah SAW, rombongan 

itu adalah rombongan Shafwan bin Mu’athal. Ia heran melihat ada seorang wanita 

hanya berselimutkan jilbab. Saat Shafwan turun untuk melihat wanita itu, betapa 

terkejutnya ia, termyata wanita itu adalah Aisyah. Shafwan memekik Istirja’ yakni 

Innalillahi wa Innailaihi raji’un, saat itu tahu itu adalah Ummul Mukminin Aisyah.148 

Aisyah terbangun dan menceritakan kejadianyang sebenarnya kepada 

Syafwan. Mendengar hal itu, Syafwan pun mempersilakan Aisyah untuk 

menunggangi untanya. Syafwan bermaksud akan mengantar Aisyah sampai 

kerombongan Rasulullah SAW. Ia pun berjalan menuntun untanya yang telah dinaiki 

Aisyah sehingga mereka tiba di Nahri adh-Dhairah, tempat pasukan untuk 

beristirahat. 

Seorang munafiq bernama Abudllah bin Ubai bin Salul melihat Sisyah yang 

melakaukan perjalanan bersama. Maka, mulailah ia menyebarkan fitnah keji tentang 

Aisyah dan Shafwan. Ia memebesar-besarakan berikta itu kepada rekan-rekannnya. 

Bahkan, banyak dari mereka yang memastikan sendiri berita itu. Dan ketika merka 

melihat Aisyah dengan Shafwan tanpa Rasulullah SAW melakukan perjalanan 

bersama, mereka semakin percaya pada berita bohong itu. Semua orang 

membicarakannya, berita pun menyebar dengan begitu cepat. Seorang istri nabi, 

Aisyah telah selingkuh! 
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Berita itupun sampai ke telinga kaum muslimin, tidak terkecuali Rasulullah 

SAW. Sungguh berita itu telah mengguncang kedamaian kaum muslimin,. 

Bagaimana mungkin seorang Aisyah melakukan hal seburuk itu? Rasulullah Saw 

terhenyak dan tidak percaya jika Aisyah, istri yang sangat beliau cintai dan hormati 

itu, melakukan hal serendah itu. Aisyah dan Shafwan beserta rombongan tidak 

mendengar kabar bohong itu. Mereka tetap saja melakukan perjalanan pulang ke 

Madinah tanpa merasa bersalah. Mereka memerlukan waktu satu bulan untuk sampau 

ke Madinah. Keadaan sulit itu—pulang dari perang, tertinggal dengan tombongan 

Rasulullah SAW, serta harus berjalan bersama rombongan orang lain yang bukan 

kerabat Aisyah—tentu memepengaruhi keadaan fisik Aisyah. Aisyah menjadi begitu 

kelelahan dan murung. Ia sedih, sebab rombongan Rasulullah Saw tidak mencarinya. 

Saat Aisyah kembali, ia merasakan respon yang berbeda. Rasulullah SAW 

menjadi dingin dan tidak selmbut biasanya. Saat Aisyah masuk ke rumah, Rasulullah 

SAW hanya bertanya “Bagaimana keadaaanmu?” padahal, saat itu Rasulullah SAW 

,elihat sendiri Aisyah sedang sakit. Asaiyah tidak mengerti, apa sebenarnya yang 

sedang terjadi. Sehingga banyak dari sahabat, para istri Rasulullah SAW terutama 

Rasulullah Saw senidiri, bersikap tidak bersahabat kepadanya. Dan Ummu Misthah-

lah yang memberitahukan pada Aisyah tentang sesuatu yang sebenarnya sedang 

terjadi. Ia berkata, “Duhai Ananda! Apakah kamu belum dengar apa yang mereka 

katakan?”. Dengan polosnya Aisyah menggeleng, maka Ummu Misthah pun berkisah 

tentang berita yang tersebar. Misthah menyampaikan kepada Aisyah dengan versi 



 

yang juga dilebih-lebihkan keburukannya. Alangkah terkejutnya Aisyah, maka 

sakitnya pun bertambah parah. 

Saat Rasulullah SAW masuk ke rumah, beliau tidak berkata apapun selain 

menanyakan kepadaan Aisyah. Aisyah melihat Rasulullah SAW yang sudah berbeda 

sikapnya itu dengan perasaan sedih. Maka, ia pun hanya berkata dengan mneyebutkan 

ayat berikut: 

                      

Artinya : Biarkanlah Dia pergi bersama Kami besok pagi, agar Dia (dapat) 
bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan Sesungguhnya Kami 
pasti menjaganya." (Q.S Yusuf [12]: 18) 

 
 Rasulullah SAW tidak menanggapi apa pun. Beliau hanya melihat Aisyah 

dengan bimbang. Melihat respons itu, maka Aisyah segera meminta izin kepada 

Rasulullah SAW mengizinkannya. 

Pada Ibunya, Aisyah menumpahkan kesedihannya. Ia tidak menyangka jika 

dirinya akan di fitnah serendah ini oleh orang-orang munafik itu, namun dengan 

kelembutan san kasih sayang Ummu Rumman berkata: “Putriku, jangan terlalu 

pikirkan hal itu, Demi Allah sedikit sekali seorang istri yang mendapat trmpat di hati 

suaminya, dicintai oleh suaminya, dan ia mempunyai banyak madu, kecuali mereka 

akan berbuat banyak kepadanya”. Aisyah terus menangis di pangkuan ibunya sampai 

pagi Aisyah tidak tidur dan hanya menangis. Perbincangan tentang Aisyah terus 

bergulis tanpa henti. Berita itu kian berlebihan saja. Namun, masih ada yang percaya 



 

benar bahwa Aisyah tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Seperti yang 

diperbincangkan oleh Abu Ayyub al-Abshari dengan istrinya, Ummu Ayyub. 

Ummu Ayyub berkata, “Tidaklah kamu mendengar apa yang dikatakan orang 

mengenai Aisyah?”, lalu suaminya menjawab, “Ya, tapi itu bohong, Ummu Ayyub 

pun melanjutkan, “ Mengapa kamu harus meniru orang-orang itu?”, lalu Abu Ayyub 

menegaskan,”Demi Allah! Aisyah itu lebih baik darimu.149 

Para istri Rasulullah SAW juga mulai gelisah, Namun Zainab binti Jahsy tidak 

percaya jika Aisyah melakukan perbuatan itu. Ia hidup bersama Aisyah cukup lama. 

Ia tahu bagaimana akhlak dan kualitas personal seorang Aisyah. Maka Zainab pun 

mengajak berbicara kepada Rasulullah SAW untuk meyakinkan suaminya, jika 

Aisyah adalah ummul mukminin  yang mulia dan dimuliakan. 

Zainab berkata, “Terpeliharalah kiranya pendengaranku dan penglihatanku. 

Aku tidak melihat pada diri Aisyah kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, aku 

pernah mengajaknya bicara dan aku memang benar-benar mendiamkannya, tetapi aku 

hanya mengatakan benar.150 Pembelaan Zainab ini menunjukkan jika persaingan para 

istri Rasulullah SAW tidak membutakan mereka terhadap hal-hal yang batil. Zainab 

dan Aisyah memang kerap saling cemburu, tapi ternyata saat Aisyah diuji dengan 

fitnah keji itu, Zainablah yang muncul sebagai wanita pembela Aisyah. Sekalipun 

Hammah  saudara Zainab menggunakan fitnah ini sebagai momen paling tepat untuk 

menggeser kedudukan Aisyah di hati Rasulullah SAW ia ikut menyebarluaskan berita 
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firnah ini ke mana-mana. Hammah melakukannya untuk saudaranya Zainab. Agar 

kesucian dan kemuliaan Zainab makin bersinar justru menentang saudanya sendiri 

itu. Ia tidak suka dengan cara kotor Hammah menyingkirkan Aisyah. 

Fitnah ini benar-benar berdampak sangat buruk terhadap kedamian kaum 

muslimin. Kaum Aus dan Kharaj mengalami krisis silaturahim yang cukup parah. 

Diantara mereka ada yang mencaci dan membela Aisyah terus-menerus, sehingga 

tidak ada kedamaian lagi diantara keduanya. Rasulullah Saw tidak memebrla pihak 

manapun. Beliau hanya bisa menghimbau agar jangan ada pertengkaran daintara 

mereka, sebab keadaan ini tidak menguntungkan siapapun. Tapi, tetap saja 

ketegangan itu tidak bisa direda.Apalagi, Shafwan sebgagai yang tertuduh menjadi 

begitu marah pada Hasan bin Tsabit yang menuduhnya terus menerus. Mereka 

bahkan saling pukul. Keduanya kemudian di lerai, dibawa menghadap Rasulullah 

SAW. 

Shafwan bin Mu;athal berkata, “Ya Rasulullah! Ia telah menyakiti hatiku dan 

mengejekku, lalu aku marah sampai aku memukulnya.” Rasulullah SAW bersabda, 

“Bersikap Baiklah kamu, wahai Hasan! Tegakah kamu mnegejek-ngejek kaumku, 

padahal Allah telah menunjukki mereka kepada Islam?” beliau lalu menasihatinya 

pula berasbda, “berbuat baiklah kamu hai hasan mengenai pukulan itu. Hasan pun 

menerima nasihat dari Rasulullah Saw sekalipun begitu, Hasan tetap dihukum dengan 

memebayar diyat151. 
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Sungguh ini ujian yang sangat berat, Raasulullah SAW sampai berencana 

akan menceraikan Aisyah. Rencana itu tentu saja akan mengguncang kedamaian 

kaum muslimin terutama bagi kerabat, apalagi saat itu wahyu sudah lama sekali tidak 

turun. Rasulullah Saw tidak mendapat petunjuk dari Allah SWT tentang kebenaran 

fitnah ini. 

Kemudian, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin 

Zaid untuk merundingkan masalah ini. Saat Rasulullah SAW mengemukakan 

maksudnya untuk menceraikan Asiyah, Usama berkata, “Wahai Rasulullah! Demi 

Allah, kami hanya mendapati kebaikan pada istrimu.” Namun Ali bin Abi Thalib 

melihat roman gelisah Rasulullah Saw. Maka, iapun mencoba memeberikan pendapat 

lain, ia berkata, “Wahai Rasulullah, Allah SWT tidak akan menyulitkanmu. Wanita 

selainnya masih banyak . pinanglah gadis lain, niscaya ia akan menerima 

pinnaganmu.152 Rasulullah Saw dilanda bimbang. Kemudian beliau memanggil 

Barirah.153 Rasulullah Saw lantas bertanya kepadanya, “Wahai Barirah, apakah 

engkau melihat sesuatu yang menragukan pada  diri Aisyah?”. Lalu Barurah 

menjawab, “ Demi Allah~ demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika saya 

melihat sesuatu cela pada dirinya, tidak laon adalah seorang perempuan muda yang 

tertidur saat mengurusi adonan roti, lantas seekor anak kambing datang memakan roti 

itu.”154 
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Setelah mengumpulkan beberapa informasi dari para sahabat dan kerabat 

tentang Aisyah, maka Raslullah SAW mengambil kesimpulan. Beliau pun berkata 

kepada para kaum mslimin, “wahau kaum muslimin, barang siapa menerima 

argumenku terhadap pernyataan seseorang lelaki yang fitnahnya terhadap istriku 

sudah sampai kepadaku demi Allah, aku tidak mengetahui pada istriku itu kecuali 

kebaikan. Mereka sudah menghina seorang lekaki yang aku tidak menegetahuinya 

selain kebaikan. Dan dia tidak pernah menemui istriku, kecuali bersamaku.” 

Lalu Rasulullah SAW menemui Aisyah, saat itu Aisyah sedang menangis 

sudah dua hari lamanya. Rasulullah SAW kemudian berkata Aisyah, “Wahai Aisyah, 

sungguh telah sampai kepadaku berita begini san begitu tentang dirimu. Jika engkau 

berbuat dosa, maka mohon ampun dan bertaubatlah kepada Allah SWT, karena 

seorang hamba apabila ia mengetahui dosanya lalu ia bertaubat, Allah pasti menerima 

taubatnya.” 

Dan ternyata, hari itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Swt, 

Aisyah terbebas dari segala tuduhan lewat firman-Nya berikut: 

                                    

                                  

                                

                               

                                     



 

                                   

                                    

                                  

                                

                              

                                

          

Artinya :  Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu 
buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang 
dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa 
di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar155. Mengapa di 
waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan 
mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan 
(mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." 
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 
saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan 
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Dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai 
mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut Pendapat 
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fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan 
kaum muslimin. 



 

saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta. 
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di 
dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena 
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (Ingatlah) di waktu kamu 
menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan 
dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu 
menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah 
adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar 
berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan 
ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar." 
Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang 
seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan 
Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin 
agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-
orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di 
akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.  Dan 
Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 
semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu 
akan ditimpa azab yang besar). (Q.S an-Nuur [24] 11-20) 

 
Rasulullah SAW berkeringat saat menerima wahyu ini. Pada hal saat itu 

adalah musim dingin, namun wahyu ini sangat melegakan beliau. Ternyata, Aisyah 

memang istri yang setia dan tidak mungkin berbuat buruk. Rasulullah Saw lantas 

mendatangi Aisyah dan berkata, “Wahai Aisyah! Usapkanlah Alhamdulillah! Allah 

telah memebebaskanmu dari dosa.” 

Asiyah tampak sangat senang dan lega. Ia pun bebas dari tuduhan fitnah itu. 

Kehormatannya pun kembali. Bahkan, setelah kejadian itu, Aisyah lebih berhati-hati  

terhadap segala kekejaman kaum munafik. Ia juga terus meningkatkan kualitas 

ibadahnya kepada Allah SWT. 

 

 



 

G. Semangat Kebangsaan 

Aisyah adalah wanita yang semangat dan pantang menyerah, apalagi itu 

berhubungan dengan agama yang sangat dicintai nya yakni Agama Islam. 

Sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah pun tinggal dirumah yang bersebalan 

dengan makam beliau.156 Setiap hari ia menziarahinya, Aisyah selalu menangis 

mengenang kemuliaan, keagungan serta perjalanan rumah tangganya dengan 

Rasulullah SAW. Selama ini, Rasulullah SAW memang tidak emninggalkan harta 

warisan, namun beliau meninggalkan Kitabullah yang abadi. Kekasih sudah tiada, 

Aisyah terus didera kerinduan yang begitu dalam, namun Rasulullah SAW itu tengah 

menemui Allah SWT, Dzat yang paling dicintai dan dirindukan kekasih-Nya. 

Maka Aisyah pun menjalani hari-hari yang hambar, namun ia tidak terlalu 

larut dengan kesedihannya. Aisyah segera menyadari bahwa perjuanagannya untuk 

menyebarkan menyebarkan, mengukuhkan, serta mengembangkan Islam harus terus 

diupayakan oleh kaum muslimin, tidak terkecuali oleh dirinya. 

Jika para istri Rasulullah SAW memutuskan untuk sepenuh-penuhnya 

beribadah pasca wafatnya Rasulullah SAW, namun tidak dengan Aisyah. Aisyah 

yang usianya delapan belas tahun saat itu masih bersemangat untuk berkiprah aktif 

memeajukan Islam. Kapasitas pengetahuannya sangat memadai, semangatnya pun 

sangat mendukung. Aisyah adalah istri yang berbeda, sebab selanjutnya ia tidak 
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berhenti terlibat dalam hiruk pikuk politik serta pengembangan khazanah keilmuan 

Islam.157 

H. Hidup Sederhana 

Sikap sederhana Asiyah dapat kita teladani pada masa pemerintahan 

Ummar bin Khatab. Pernah suatu kali Aisyah menolak pemberian Umar bin Khatab. 

Ketika itu kaum muslimin baru saja menaklukan Mesir, seorang utusan Mesir 

kemudian datang memberikan permata kepada Ummar. Ummar mengambilnya dan 

bertanya kepada para sahabatnya, “Tahukan kalian berapa harga permata ini?”. 

Mereka menjawab,”Tidak wahai Ummar, kami tidak tahu cara membaginya.” Ummar 

berkata, “Izinkan aku memberikan permata ini kepada seseorang yang paling dicintai 

Rasulullah Saw yaitu Aisyah.” Kemudian para sahabat menjawab, “Ya”. 

Umar pun mengutus seseorang untuk memberikan permata tersebut 

kepada Aisyah. Hanya saja Aisyah ,emolaknya dengan halus. Aisyah berkata, “Apa 

yang telah Umar berikan kepadaku setelah Rasulullah Saw? Ya Allah, jangan biarkan 

aku menerima pemberian Ummar.” (H.R Hakim). 

Penolakan Asiyah ini tidak menyinggung perasaan Umar. Umar sangat 

memahami alasan Aisyah menolak pemberiannya. Aisyah adalah wanita yang sangta 

baik kezuhudannya. Permata tidak memebuatnya terlena. Aisyah adalah wanita yang 

sangat sederhana dan apa adanya. Tentulah sebuah permata mahal tidak akan 

didambakan.158 

                                                             
157.  Op.Cit, Azizah Hefni, hlm 264-165 
158. Op,Cit. Azizah  Hefni, hlm 264-265 



 

I. Keberanian 

Keberanian Asiyah dapat kita lihat dalam kiprah nya pasca kepemimpinan 

Khalifah Utsman bin Affan. 

Ustman bin Affan wafat karena rumahnya di kepung oleh para pemberontak 

dan para pemberontak membunuhnya dengan keji. Wafatnya Ustman membuat 

banyak sahabat bersedih sekaligus geram. Apalagi Aisyah, saat Utsman wafat, Aisyah 

berda di Makkah, ia sedang memimpin jamaah Hahi dari Madinah. Aiysh mendengar 

wafatnya Utsman dan diangkatnya Ali sebagai Khalifah berikutnya. Betapa marahnya 

Aisyah, maka ia pun memutuskan untuk segera kembali ke Madinah. 

Aisyah tidak berkata apapun. Ia terkepung dalam kesedihannya yang begitu 

dalam. Pembunuhan Utsman yang keji telah menunjukkan  tidak adanya rasa hormat 

terhadap khalifah. Sungguh suatu petaka, ia berada pada masa kaum mulimin 

terpecah belah dan saling menumpahkan darah karena fitnah. Aisyah terus melakukan 

penyelidikan mendalam terkait pembunuhan Utsman. Maka, ia memutuskan untuk 

pergi ke Basrah melakukan rekondiliasi. Kepergian Aisyah adalah adalah untuk 

menuntut darah Utsman, Aisyah yang pemberani memutuskan datang pada Ali tidak 

untuk melawan atau memusuhinya. Ia hanya ingin meminta ketegasan dan 

pertanggungjawaban atas wafatnya Utsman. Aisyah menjadi satu-satunya wanita 

yang berdiri dan garda depan, meinta peryanggungjawaban atas wafatnya Utsman. 

Para Sahabat, termasuk Ali yang saat itu menjadi khalifah, sangat menghormati sikap 



 

Aisyah tersebut. Bagaimanapun, ia adalah ummul mukminin yang sangat 

berpengaruh dalam dunia politik Islam.159 

J. Dermawan 

Sebuah riwayat menyebutkan, Aisyahpernah berkata, “Aku di datangi oleh ibu 

membawa kedua putrinya. Ia meminta sesuatu dariku, sedangkan aku tidak 

mempunyai apapun untuk diberikan kepada mereka selain satu biji kurma. Aku 

memberikan kurma itu kepadanya, dan inu itu membaginya kepada kedua anaknya. Ia 

berdiri kemudian pergi, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa mengasuh anak-

anak itu dan berbuat baik kepadanya, maka mereka akan menjadi penghalang 

baginya dari api neraka. (H.R Muttafaqqul ‘alaih) 

Kedermawanan Asiyah juga pernah disampaikan oleh Urwah. Urwah berkata, 

“Mu’awwiyah memberikan uang sebanyak seratus ribu kepada Aisyah. Demi Allah, 

sebelum matahari tebenam, Aisyah sudah membagi-bagikan semuanya.” Budak 

Aiysah bakan sampai berkata, “Seandainya engkau membelikan kami daging dengan 

uang satu dirham.” Aisyah menjawab,”Seaindainya engkau mengatakan hal itu 

sebelum aku membagikan uang itu, niscaya aku akan melakukan hal itu untuk mu”.160 

3. Fatimah R.a binti Nabi Muhammad Saw 

A. Sikap Positif 

Khadijah meninggal dunia ketika Fatimah berusia 5 tahun, setelah Khadijah 

meninggal dunia, Fatimah bersama Ummu Kultsum menjalani hari-hari mereka yang 
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penuh duka cita. Mereka kemudian ikut Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika 

di Madinah itulah, Ruqayyah meninggal dunia. Lantas Rasulullah SAW menikahkan 

Ummu Kultsum dengan Utsman bin Affan. Sejak itu, Ummu Kultsum tinggal 

bersama Utsman bin Affan sehingga anak Rasulullah SAW yang bersamanya 

hanyalah tinggal Fatimah. 

Fatimah menggantikan posisi ibunya berkhidmat kepada ayahnya, membantu 

dan menolong Rasulullah SAW. Namun tetap saja, Fatimah yang masih kecil 

membutuhkan sorang Ibu asuh. Maka menikahlah Rasulullah SAW dengan Sa’udah 

binti Zam’ah, janda senja dari As-Sakran bin Amr yang wafat saat hijrah. Sa’udah 

pun membantu mengasuh fatimah yang masih kecil dengan penuh cinta.Fatimah juga 

menyambut kedatangan ibu barunya yang lain, yakni Aisyah. Kekaguman yang besar 

menyeruak di benar Fatimah terhadap Aisyah yang cerdas. Ia juga sangat senang, 

sebab Aisyah sangat tahu cara membahagiakan ayahnya dengan baik. Mereka hidup 

bersama di rumah Rasulullah Saw. 

B. Dapat Di Percaya (Shiddiq) 

Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah SAW. Ia mendapat banyak gelar 

kemuliaan, salah satunya adalah Shiddiq atau Dapat Di Percaya. Fatimah mendapat 

gelar ini karena ia selalu berkata jujur dan benar. Ayang yang diperbuatnya selalu 

sama dengan apa yang dikatakannya. Fatimah adalah seorang perempuan dengan 



 

perkataan dan keyakinan yang cermat. Ia selalu percaya kepada Allah dan Nabi-Nya, 

meragukan satu pun perintah itu.161 

C. Lemah Lembut 

Fatimah tumbuh di bawah di bawah pengasuhan dua orang paling mulia di 

muka bumi. Ia tumbuh di tengah kasih sayang yang begitu besar. Maka tak heran 

ketika karakter lembut dan penuh kesahajaan ayah ibunya itu tumbuh subur pada diri 

Fatimah. Fatimah mempunyaipembawaan yang tenang dan perangai yang agak 

melankolis. Ajaran, bimbingan, dan aspirasi ayahnya yang agung itu membawanya 

menjadi wanita berbudi tinggi, ramah-tamah, simpatik, dan tahu mana yang benar dan 

mana yang buruk.162 Fatimah bukanlah wanita yang pemarah, bahkan sama sekali 

tidak pernah marah. Ia dalah wanita yang sangat lembut hatinya, ia hanya marah 

kepada orang-orang yang menganiyaya ayahnya, sahabat-sahabat ayahnya, dan 

ummat ayahnya. Tetapi, kemarahan itu tidak pernah tumbuh dalam jiwanya dalam hal 

perbedaan pendapat dengan kerabat, saudara, atau rekannya. Fatimah selalu ramah 

dan santun kepada siapa saja.163 

D. Mandiri 

Fatimah adalah wanita pekerja keras yang tidak pernah megeluh. Ia 

mengerjakan segalanya sendiri. Ia menanggung berbagai beban rumahnya seorang 

diri. Mulai dari mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan ayahnya setiap hari, dan 
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memebantu mengobati ayahnya ketika terluka sepulang dari misi berdakwah karena 

di aniyaya oleh suku Quraisy.164 

E. Empati 

Fatimah kecil telah menyaksikan berbagai peristiwa menyedihkan. Saat masih 

di Makkah ia menangis saat menyaksikan ayahnya menghadapi ujian yang berat 

akibat perilaku orang-orang kafir Quraisy. Suatu hari, saat ayahnya tampak bersujud 

di depan Ka’bah, beberapa orang kafir, termasuk Abu Jahal, melempari dengan 

kotoran di kepala Rasulullah SAW.165 Kotoran itu membuat Rasulullah SAW tidak 

bisa mengangkat kepala. Melihat ayahnya sedang kesulitan, Fatimah segera 

menyelamatkan ayahnya. Ia memebersihkan kepala ayahnya dari kotoran itu dengan 

tangannya yang kecil dari kepala ayahnya.166 Dan kepada Abu Jahal, Fatimah 

mendatanginya dan mengatakan pembelaannya terhadap ayah tercintanya dengan 

sangat lantang dan berani. 

Betapa marahnya Fatimah melihat penganiayaan yang dilancarkan orang 

Kafir itu pada ayahnya, juga pada para sahabat  ayahnya. Fatimah melihat kekejaman 

itu setiap hari. Pamandangan menyedihkan itu terus menguatkan mental dan 

memupuk keberaniannya itu terus menguatkan mental dan memupuk 
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keberaniannya,ia bertekad akan terus menjadi pelindung ayahnya dan kaum muslimin 

sampai akhir hayatnya.167 

F. Tanggung Jawab 

Fatimah mengurus semua kebutuhan sehari-hari Rasulullah SAW. Ia mencuci, 

memasak, dan memebersihkan kamar ayahnya. Fatimah benar-benar menggantikan 

tugas Ibunya dengan sangat baik. Selain itu, Fatimah juga tak berhenti belajar 

menemaniayahnya berdakwah. Rasulullah SAW sering mengajaknya pergi. Farimah 

seolah menjadi bayangan ayahnya yang sangat setia.168 Bahkan ketika ia sudah 

menikah dengan Ali bin Abi Thalib, walaupun Fatimah mengiling gandum setiap ati, 

namun saat-saat tertentu, sat ia harus hadir sebagai istri yang perlu menyenangkan 

dan melayani suaminya. Fati’ah selalu tampil dengan penampilan yang bersih dan 

wangi di depan suaminya. 169 ia adalah wanita yang pandai dalam memposisiskan 

diri, yakni ketika ia bekerja, mengurus anak-anaknya, dan taat kepada suaminya. 

G. Dermawan 

Fatimah terus tumbuh dengan budi pekerti yang mulia. Ia memiliki sifat 

dermawan yang tinggi. Pada suaktu waktu, seorang pemuda dari suku Bani Salim 

yang terkenal dengan praktik sihirnya. Pemudai itu datang dengan caci maki yang 

tajam. Namun Rasulullah SAW bersama sahabat lain yang berada di sana tidak 

tersulut amarah. Mereka malah menimpali cacian dan amarah itu dengan senyuman 

dan jawaban yang lemah lembut. 
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Lantas, Rasulullah SAW menyuruh Salman Sahabatnya untuk mengantar 

pemuda itu ke rumah para sahabat—siapapun itu—untuk bisa mendapatkan sedekah 

kain penutup kepla, juga makanan—karena ia seang lapar. Salman pun membawa 

orang yang baru masuk Islam itu mengunjungi bebrapa rumah, tetapi tidak ada yang 

dapat memeberikannya makan, karena waktu itu bukan waktunya makan. Akhirnya 

Salman pergi kerumah Fatimah. Salaman memeberitahukan maksud dari 

kunjungannya. Dengan air mata berlinang, putri Rasulullah SAW ini mengatakan 

bahwa di ruamhnya ridak ada makanan sejak tiga hari lalu. Namun, Fatimah tidak 

kuasa mengecewakan tamunya, karena iitu bukan Tabi’atnya. Akhirnya, Fatimahpun 

melepaskan kain kerudungnya, dan memeberikannya kepada Slaman. Fatimah 

mengatakan agar kerudungnya itu segera di bawa ke sesorang bernama Shamoon. 

Seorang Yahudi, untuk ditukar dengan jagung. Salman dan orang yang baru saja 

memeluk Islam itu sabgat terharu. Salaman menuruti perintah Fatimah. Ia kemudian 

kembali ke rumah Fatimah dan membawa beberapa jagung. Dab dengan tangannya 

sendiri, farimah menggiling jagung itu. Lalu membakarnya menjadi roti. Makanan tiu 

kemudian diberikannya kepada pemuda yang masuk Islam itu.170 

H. Cinta 

Begitu besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada Fatimah, sampai beliau 

pernah berkata kepada Ali, ”Fatimah adalah bagian dari tubuhku, ia cahaya mataku, 

buah hatiku, dan belahan jiwaku. Ia adalah bidadari dalam wujud manusia”.171 
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Rasulullah SAW menyambut kelahiran Fatimah dengan suka cita. Beliau 

mengasuhnya sendiri dengan Khadijah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 

“Fatimah adalah darah dagingku; apa yang menyusahkannya juga menyusahkana 

aku, dan apa yang mengganggunya juga menggangguku. (H.R Ibnu Abdil Barr).172 

Sejak kecil, fatimah dudah dikenal dengan gadis yang baik hati. Seperti 

ayahnya, jiwa kasihnya sangat tinggi, terutama kepada ayahandanya. Pada suatu hari, 

rsulullah Saw pulang denga luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut 

unta. Ia membersihkan dengan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar kain, 

lalu ia tempelkan kain itu ke luka ayahnya. Fatimah melakukan dengan mata gerimis 

dan hati menangis. Ia sangat tidak tega melihat keadaan ayahnya, dan hal ini  

membuat Fatimah sangat sedih melihat orang yang dicintainya mengalami keadaan 

yang seperti ini  .173 

Bukti kecintaan dan kasih sayang Fatimah kepada ayahnya juga pernah 

dibuktikan saat fatimah menyaksikan ayahnya pulang dengan tubuh penuh kotoran 

janin unta yang baru saja dilahirkan. Tubuh ayahnya bau sangat amis, namun 

sekalipun seperti itu senyum Rasulullah Saw masih mengermbang daat memasuki 

rumah dan melihat Fatimah. Fatimah sangat terkejut, ia menghapiri ayahnya dengan 

kecemasan yang dalam. Ternyata yang melempar kotoran najis itu ke punggung 

Rasulullah Saw adalah Uqbah bin Mu’atih, Ubai bin Khalaf, dan Umayyah bin 

Khalaf. Melihat ayahnya berlumuran najis, Fatimah segera memeberishkanyad engan 
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air sambil menangis. Penghinaan yang ditimpakan pada ayahnya adalah penghinaan 

baginya pula. Bahkan penghinaan itu juga berarti penghinaan kepada seluruh ummat 

Islam.174 

I. Bekerja Keras. 

Fatimah juga seorang pekerja keras. Ia biasa mengolah gandum sendiri 

sehingga kulit tangannya menjadi tebal dan kasar. Ia membawakan air untuk 

keperluan rumah tangga-nya dengan sebuah kantong kulit sehingga meninggalkan 

bekas-bekas kulit nya. Ia memebersihkan snediri rumahnya sehingga pakaiannya 

menjadi kotor. Lalu, ketika Ali mendengar para tawanan perang dibawa ke Madinah, 

Ali mencoba meminta Fatimah untuk pergi kepada Rasulullah Saw dan meminta 

pelayan untuk memebantu Fatimah menyelesaikan pekerjaanya di rumah. Fatimah 

mengikuti saran Ali. Ia pergi menemui ayahnya. Hanya saja, Fatimah melihat banyak 

orang sekeliling ayahnya saat itu. Fatimah mengurungkan niatnya seketika. Ia tak 

ingin mengganggu urursan ayahnya. Rasulullah SAW melihat Fatimah kembalai 

tanpa sempat berbicara kepada beliau. 

Keesokan harinya, Rasulullah SAW datang menemui Fatimah, dan bertanya 

tentang alasan Fatimah kemarin mendatangi beliau. Fatimah merasa malu dan tetap 

diam. Maka Ali yang membantu Fatimah mengungkapkan keperluannya. Ali berkata, 

“Kulit Fatimah menjadi tebal fan berbekas karena mengolah gandum dan mengambil 

air. Ia selalu sibuk memebersihkan rumah sehingga pakaiannya selalu kotor. Saya 
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memeberitahukan kepadanya tentang tawanan perang dan menyarankannya 

menemuimu untuk meminta seorang pelayan.” 

Rasulullah SAW lantas menjawab, “Fatimah, takutlah kepada Alalah! 

Bertakwalah dan ketika pergi tidur hendaklah engkau memebaca “subhanallah” 33 

kali, “Alhamdulillah” 33 kali, dan “Allahu Akbar” 34 kali. Engkau akan merasakan 

bahwa ini akan lebih memebantumu daripada seorang pelayan.175 Fatimah lalu 

berkata,”Saya bersama Allah dan Rasul-Nya.” (H.R Tirmidzi).176 

J. Hidup Sederhana 

Kehidupan Rumah tangga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah segan 

membantu Fatimah dalam tugas rumah tangga. Ali sering menimba air sumur ataupun 

memebuat masakan utnuk istrinya. Ali juga sering memebantu Fatimah 

memebersihkan tumah. Keduanya berkerja sama dengan baik, tanpa ada yang merasa 

lebih tinggi, lebih berharga, ataupun lebih dihormati. Fatimah dan Ali tidak pernah 

berfoya-foya. Mereka menggunakan barang-barang pemberian Rasulullah SAW itu 

seumur hidup mereka. Ali sempat memeperbarui ataupun menambah barang-barang 

rumah tangga mereka. Mereka menggunakan apa yang sudah ada, dan merawat apa 
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yang sudah mereka miliki.177 Selamaini Fatimah telah menerima pelajaran hidup dari 

ayahnya, maka pasca menikah, ia juga mendapatkan pelajaran hidup dari Ali. Ali 

bukan suami yang biasa, ia memeberikan teladan yang baik bagi Fatimah. Ali yang 

tumbuh dan besar dalam pengasuhan Rasulullah SAW memiliki perangai yang 

terpuji. Tindak-tanduknya adalah implementasi dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. 

Ali dan Fatimah menjalani hari-hari dengan kesederhanaan, bahkan hidup 

serbakekurangan. Walaupun demikian, mereka menyikapinya dengan penuh 

keriangan dan kebahagiaan. Fatimah sangat bersyukur, bisa menjadi istri seorang 

pahlawan Islam yang selalu sanggup berkorban apa saja. Betapa beruntungnya 

dirinya bisa disunting oleh Ali. Kemiskinan sama sekali tidak membuat dirinya 

merasa terhina.178  
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BAB IV 

NILAI-NILAI KARAKTER YANG DAPAT DI TIRU DARI WANITA-
WANITA YANG DEKAT DENGAN NABI MUHAMMAD SAW 

 

A. Nilai-nilai Karakter Wanita-wanita yang Dekat Dengan Nabi Muhammad SAW 

 Setelah melalui penelitian dan didukung oleh sumber yang relevan terhadap skripsi 

ini, maka penulis menemukan 23 poin nilai-nilai Karakter dari Ummul Mukminin 

Khadijah r.a, Aisyah r.a dan Fatimah r.a. 

1. Cerdas (Fathonah) 

Cerdas berarti memilki intelektual yang tinggi, sifat cerdas dapat terdiri dari 

beberapa aspek terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan.179 Memilki sifat 

Fatanah yang berarti cerdas atau mempunyai intelektual yang tinggi. Sifat cerdas  

dapat dikaitkan dengan kemampuan dalam menerima ilmu pengetahuan atau 

kemampuan memecahkan masalah.180 

2. Pengendalian Diri 

Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri, baik itu 

emosi, nafsu, dan hal-hal lainnya yang bersifat negatif. Pengendalian diri merupakan 

kekuatan yang dapat menahan diri kita dari godaan.181 Individu bisa berkembang 
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dengan cepat dan baik karena adanya kesadaran pada diri sendiri. Kesadaran dari diri 

sendiri terjadi sebagai hasil perenungan dan evaluasi yang mendalam.182 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masayarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya.183 

4. Bekerja Keras 

Bekerja keras yaitu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk 

mencapai apa yang kita inginkan.184 Individu yang bekerja keras biasanya tekun dan 

pantang menyerah dalam menyelesaikan maslah pekerjaan atau merealisasikan apa 

yang dicita-citakannya. Karena kebesaran jiwa menghadapi berbagai macam 

tantangan dan rintangan inilah masalah sebesar apapun dilihatnya kecil, asalkan ia 

mau bekerja keras.185 

5. Kreatif 

Kreatif yaitu berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baik dari sesuatu yang telah dimilki.186 Manusia dalam hidupnya makin 

berkualitas karena memilki potensi dan tendensi untuk berkembang. Artinya 
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kemanapun hal yang dapat memicu manusia untuk berkembang, maka manusia itu 

akan berfikir maju agar ia mencapai kualitas yang baik dalam hidupnya. 

6. Keadilan 

Keadilan berarti menghormati hak-hak semua orang yang mengarahkan kita 

untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang 

lain187.  Khadijah adalah wanita yang mengutaman kesejahteraan pegawai dan mitra 

bisnisnya. Ia tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari bisnisnya. Ia selalu 

membagi hasil dengan adil kepada para pegawainya, dan tidak pernah berbuat curang 

terhadap mitra bisnisnya saat menjalankan bisnis bersama. 

7. Sikap Positif 

Sikap positif adalah sikap yang baik yang kita lakukan, dan menghindari 

sikap-sikap yang negatif atau tidak patut untuk dilakukan.188  Sikap positif di jalankan 

dengan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang 

berlaku dalam Masyarakat. Sikap positif tercermin dalam keseharian kita seperti: 

Disiplin, suka bekerja keras, ulet, serta jujur. 

8. Peduli Sosial 

Peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya memecah 

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memeperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.189 Jika kita memiliki sikap yang 

peduli, maka kita akan memberikan manfaat kepada orang lain, setikdaknya kita 
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dapat meringankan beban orang lain. Orang yang memilki sikap yang peduli terhadap 

orang lain, akan lebih mudah meraih jalan untuk menuju kesuksesan, entah itu 

kesuksesan yang kita harapkan untuk orang lain, atau kesuksesan pada diri kita 

sendiri, meskipun hal itu tidak datang decara cepat. 

9. Lemah Lembut 

lemah lembut dapat dairtikan sebagai pribadi yang halus, berbudi, baik hati, 

sopan dalam berucap dan santun dalam bertindak.190  

Sahabat Abbas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada al-

Asji’, “Kamu mempunyai dua sifat yang membuat Allah dan Rasul-Nya senang, yaitu 

lemah lembut dan murah hati,” (H.R Muslim) 

Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
 

  هفيق يحب الر فق في األ مر كلن اهللا ر إ

Artinya : “Seungguhnya Allah adalah Maha Lemah Lembut dan Sukakan terhadap 
Sikap lemah lembut dalam segala hal” (H.R al-Bukhari dan Muslim) 
 
 
10. Religius 

Kata Religi berasal dari bahasa asing yaitu religion yang berati agam atau 

kepercayaan akan adanya kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan Religius 

berasal dari kata religious yang artinya sifat religi yang terdapat pada diri seseorang. 

Religius yaitu, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 
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pemeluk agama lain.191 Karakter religius sangat penting pada diri seseorang karena 

berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari yang akan mengacu pada tananan 

dalam menyikapi aturan dan larangan dari agamanya.192 

11. Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsaan yaitu cara berfikir, bertindak, an berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingannya sendiri.193 

Semangat adalah hal penting yang harus kita jalankan, karena dengan semangat kita 

akan tekun menjalankan aktifitas dan meraih keinginan, dengan semangat kita akan 

berusaha mengubah sesuatu menjadi hal yang lebih baik. 

12. Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin Tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihatnya 

dan didedangarnya.194  

13. Kebijaksanaan 

Kebijaksanaan adalah penilaian yang baik, yang memungkinkan kita untuk 

membuat keputusan yang beralasan dan hal itu akan baik untuk kita dan baik juga 

untuk orang lain.195  
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14. Cinta 

Cinta adalah keinginan untuk mengorbankan diri sendiri demi kepentingan 

orang lain.196 Rasa cinta bisa dijadikan titik perhatian agar lebih bersemangat dalam 

memperjuangkan sesuatu yang di cita-citakan.  

15. Sabar 

Sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan, serta bertahan 

dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh.197  Setiap indivdu atau orang yang ingin 

maju dalam mengembangkan diri dan kemampuannya serta usahanya, hampir dapat 

dipastikan semua mengalami tantangan dan rintangan, rintangan dan tantangan 

datangnya bisa berkali-kali dan bertubi-tubi. Hanya orang-orang yang sabar, tabah, 

dan ulet yang tidak akan mundur selangkah dalam mengadapi tantangan dan 

rintangan yang demikian.198 

16. Integritas 

Intergritas berarti mengikuti prinsip moral, menjaga kata-kata dan berdiri pada 

apa yang kita perayai.199  

17. Tabligh (Menyampaikan) 

Tabligh berasal dari kata kerja (fi’il) Balagha, Yubalighu yang artinya 

menyampaikan. Sedangkan menurut istilah Tabligh adalah , menyampaikan ajaran 
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Islam yang diterima dari Allah Swt kepada Ummat manusia agar dijadikan pedoman 

hidup supaya memeperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.200  

Dakwah, tabligh dan khitobah pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

bersifat menyampaikan , memanggil, menyeru kepada khalayak tentang sesuatu yang 

benar dalam ajaran islam.201 

18. Hidup Sederhana 

Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. 

Berbeda dengan kemiskinan, sederhana merupakan suatu pilihan, keputusan untuk 

menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti.202 

19. Keberanian 

Berani/be·ra·ni/ a mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang 

besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar, 

kecut): kita harus—mempertahankan kebenaran—hilang  tak hilang, —mati tak mati, pb 

melakukan pekerjaan hendaklah jangan tanggung-tanggung atau takut-takut, —malu , 

takut mati, pb berani melakukan pekerjaan terlarang, setelah ketahuan baru 

menyesal:—menjual,membeli ( -- pegang, -- tanggung), pb jika berani mengatakan 

(memerintahkan), hendaknya berani melakukan juga.203 
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Keberanian adalah sebuah naluri yang memungkinkan kita untuk melakukan 

apa yang benar dalam menghadapi setiap kesulitan.204  

20. Dapat Di Percaya (Amanah) 

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana 

karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya. Beliau jauh sebelum menjadi 

Rasul pun sudah diberi gelar al-Amin (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah 

yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. 

Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada 

amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT. Yang dimaksud amanah 

dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw. meliputi 

segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. 

Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap 

manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab 72, bunyinya: 

                             

                   

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan 
gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka 
khawatir akan menghianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”. (QS. Al-Ahzab: 72) 

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. walau sekecil apapun amanat 

itu.205 
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21. Mandiri 

Mandiri adalah sikap yang tidak mudah tergantung pada orang laindalam 

menyelesaikan tugas-tugas.206  

22. Empati 

Kata empati dalam bahsa Inggris (Empaty) ditemukan pada tahun 1909 oleh 

E.B Tichener sebagai usaha dari menerjemahkan kata dalam bahasa Jerman yaitu 

eiunfuhlungsvermogen. Fenomena baru yang di eksplorasi Theodor Lipps pada akhir 

abad 19. Setelah itu, diterjemahkan kembali dalam bahasa Jerman sebagai Empathie 

dan digunakan di sana. Empati adlaah proses kejiwaan seseorang individu yang larut 

dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan 

ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang tersebut. Empati 

merupakan kelanjutan dari Simpari yaitu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa 

simpatinya.207 

23. Dermawan 

Menurut kamus bahasa Indonesia dermawan diartikan sebagai orang yang 

pemurah hati atu orang yang suka berderma (beramal dan bersedekah), sedangkan 

menurut istilah dermawan bisa diartikan memberikan sebagian harta yang dimilkinya 
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untuk kepentingan orang lain yang memebutuhkan dengan senang hati tanpa 

keterpaksaan dan ikhas (tanpa adanya imbalan).208 

 

B. Relevansi Karakter dengan Kehidupan Wanita Sekarang. 

Minimnya kesadaran kaum wanita akan jati dirinya sebagai Muslimah 

merupakan masalh pelik bagi umat ini. Bagaimana tidak? Mereka yang memegang 

peranan penting dalam mendidik generasi baru Islam terkadang justru tergelincir 

dalam kesalahan yang mestinya dapat mereka hindari dengan pemahaman agama dan 

karakter yang baik. Hal itu seringkali disebabkan ketidaktahuan mereka akan fungsi 

dan peran yang semestinya dijalankan.209 Meskipun para Ummul Mu’minin hidup 

pada masa kenabian Rasulullah SAW, namun kisah dari para ummul mu’minin sangat 

pantas dijadikan teladan untuk wanita-wanita era sekrang. Karena kerasnya era 

modern ini terkdang menjadikan wanita muslim lupa akan hakikatnya. Baik itu 

hakikatnya sebagai seorang muslim, bahkan lupa akan hakikatnya didup di dunia ini, 

karena terpengaruh oleh perkembangan masa. Tidak hanya perngaruh perkembangan 

masa, karakter wanita juga dapat terbentuk kaena adanya faktor lingkungan dan 

pergaulan. 

Dari karakter-karakter Ummul Mu’minin Khadijah r.a Aisyah r.a dan Fatimah 

r.a, kita akan belajar dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dengan karakter 

mereka kita akan mengetahui solusi yang tepat apabila kita menghadapi suatu 
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permasalahan. Apabila wanita-wanita era sekarang mempelajari Karakter mereka 

dengan hati, maka kita akan mengambil hikmah yang baik dan dapat kita terapkan 

dalam kehidupan kita. Dalam hal ini ada dua fenomena yang dilakukan oleh wanita-

wanita pada masa sekarang, yakni fenomena yang menyimpang dari ajaran agama 

dan wanita-wanita yang masih berpegang teguh pada urusan agama. Dari kehidupan 

mereka dapat kita pelajari manakah wanita yang mengikuti jejak-jejak wanita-wanita 

yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yakni Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan 

Fatimah r.a. Sebagai wanita Muslimah hendaknya memelihara diri dari perbuatan 

yang di larang Allah SWT. Namun banyak sekali fenomena yang menyimpang yang 

terjadi kepada wanita-wanita pada saat ini. Sebenarnya fenomena penyimpangan 

perilaku wanita sudah di bahas di dalam Al-Qur’an semenjak masa kenabian. Seperti 

kisah pada masa nabi Luth A.s, kaum sodom pada masa itu melakukan penyimpangan 

sosial yang saat ini disebut dengan LGBT (Lesbian, Gay) yaitu hubungan yang 

dilakukan dengan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan 

perempuan. Ada juga kisah yang kita tahu yaitu tentang Istri Nabi Nuh A.s yang 

justru durhaka terhadap nabi Nuh dan tidak mau mengimani bahwa suami adalah 

utusan dari Allah SWT, dan inilah beberapa fenomena yang terjadi pada wanita-

wanita pada zaman sekarang: 

1. Wanita yang Ghibah atau Bergosip 

Banyak wanita-wanita yang setiap hari berkumpul dengan sesama teman 

wanitanya untuk membicarakan keburukan orang lain atau disebut dengan Ghibah. 



 

Padahal Islam sudah melarang dengan keras bagi kita yang menggunjingi sesama 

mahluk. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW sesungguhnya beliau 

pernah ditanya tentang Ghibah, “Wahai Rasululllah? Apakah ghibah itu? Jawab 

Rasulullah SAW, “Ghibah adalah pembicaraanmu tentang temanmu pada apa yang 

ia benci”. Kemudian ditanyakan kembali, “lalu bagaimana bila sesutau tersebut 

benar-benar terjadi pada temanku? Jawab Rasulullah,”Jika yang kamu bicarakan itu 

benar terjadi pad temanmu, maka itu juga termsuk ghibah, dan jika tidak terjadi 

maka kamu telah berbuat kebohongan kepadanya.” (H.R Imam Malik).210 

Allah SWT telah melarang kepada Hamba-Nya khususnya kepada para wanita 

untuk Berbuat ghibah. Sebab ghibah merupakan perbuatan yang menjijikan. Oeang 

yang berbuat ghibah diibaratkan seperti seseorang yang memakan daging saudaranya 

yang sudah meninggal dunia.211 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat Al-

Qur’an surat Al-Hujarat (49) ayat 12: 

                                   

                                

                

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
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mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Hujarat (49) : 12) 

 
Sebagai wanita yang sholihah dan ingin selalu taat kepada Allah SWT, sangat 

diharuskan bagi kita untuk menjauhi Ghibah. Dan dalam hal ini, Karakter dari Ummul 

Mukminin Khadijah r.a, tentang mengendalikan Diri sangat cocok dijadikan solusi 

agar kita dapat menjauhi Ghibah. Khadijah adalah sosok wanita yang berpegang 

teguh dan tidak terpengaruh dengan kebiasaan wanita-wanita Quraisy yang 

berkumpul dan melakukan hal-hal yang negatif. Ia lebih memilih tinggal di rumah 

dan menjaga dirinya dari pernuatan dosa dengan beribadah. Hal ini dapat kita contoh, 

lebih baik kita berdiam diri di rumah dan bermunajat kepada Allah SWT 

dibandingkan kita berkumpul dengan sesama teman wanita atau laki-laki hanya untuk 

menggunjing, menjelek-jelekkan atau membicarakan orang lain. 

1. Durhaka Kepada Orang Tua. 

Rasulullah SAW mengharuskan kita berbakti kepada kedua orang tua,karena 

kedudukan orang tua sangat diistimewakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW bersabda,”Keridhaan Allah SWT terletak kepada keridhaan Ibu dan 

Ayah, dan kemurkaan Allah SWT terletak kepada kepada kemurkaan Ibu dan ayah.” 

(H.R Tirmidzi) 

 Terutama kepada Ibu kita, Karena derajat seorang ibu tiga kali lebih tinggi 

dibandingkan seorang ayah. Bahkan karena begitu mulianya seorang ibu ada istilah 

yang mengatakan bahwa Surga itu ada ditelapak kaki Ibu. Jadi kita harus mencintai 



 

dan berbakti kepada kedua orang tua kita, namun apabila kita disuruh melakukan hal-

hal yang menyimpang, maka sebaiknya kita mengatakan kepada orang tua kita 

dengan nada yang lembut bahwa apa yang diperintahkan kepada kita dalah salah. 

Fenomena pada zaman sekarang banyak sekali anak yang tidak mengingat 

jasa orang tuanya. Padahal orang tua kita kita sudah mengasuh kita sedari kita kecil 

sampai kita membina rumah tangga. Banyak anak yang menitipkan orang tuanya ke 

panti jompo karena alasan orang tua mereka sudah terlalu tua, atau karena alasan 

kesibukan. Padahal apabila kita mengurus kedua orang tua kita, kita akan 

mendapatkan pahala yang besar, dan jika kita berani menelantarkannya maka Adzab 

Allah SWT sangat pedih. 

Bebruat durhaka adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, 

karena hal itu sangan bertentangan dengan perintah-Nya, bahwa manusia harus 

berbuat baik dengan Ibu dan Bapak nya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT 

dalam Firman-Nya dalam Q.S Al-Ankabut ayat ke 8:212 

                               

                          

Artinya: dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- 
bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku 
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku 
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 
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 Dalam hal ini karakter Fatimah r.a tentang tanggung jawab patut dijadikan 

solusi agar kita tetap berbakti kepada orang tua kita. Ibu Fatimah yakni Ummul 

Mukminin Khadijah r.a meninggal dunia ketika ia masih berusia lima tahun. Namun 

meskipun ia hanya tinggal dengan ayahanda nya yakni Rasulullah SAW, ia tetap 

menjadi anak yang bertanggung jawab mengurus Rasulullah SAW, baik itu 

kebutuhan Rasulullah SAW sehari-hari, dan ia lah yang mengurus Rasulullah SAW 

ketika beliau pulang dalam kedaan yang terluka parah akibat di aniyaya oleh kaum 

Quraisy ketika berdakwah. Sikap dan bakti Fatimah patut kita contoh, karena kita 

lahir dari rahim ibu kita, kita di berikan kehangatan oleh kedua orang tua kita 

semenjak kita masih di dalam rahim. Sudah menjadi keharusan bagi kita berbakti 

kepada kedua orang tua kita. 

2. Mencuri  

Masih sangat marak di dunia ini kasus pencurian yang dilakukan wanita. Baik 

itu masih di bawah umur, remaja, bahkan yang sudah tua sekalipun. Mencuri adalah 

mengambil barang milik orang lain tanpa seizin sang pemilik. dan pencurian yang 

sering dilakukan oleh perempuan adalah di pasar, mall, bahkan ada juga remaja 

perempuan yang sudah berani mencopet.  

Pernah terjadi kasus pencurian uang yang di lakukan oleh dua orang 

perempuan di sebuah butik di Jalan Pulau Pisang Sukarame Bandar Lampung. 

Mereka menggunakan modus berpura-pura membeli baju di butik tersebut. Namun 

ketiga penjualnya sedang lengah, mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur 

membawa sejumlah uang senilai dua juta rupiah. 



 

Mencuri adalah perbuatan yang sangat di laknat oleh Allah SWT, pelakunya 

akan menerima adzab Allah SWT yang sangat pedih. Hal ini telah tegaskan oleh 

Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Ma’idah: 38 yang berbunyi: 

                                 

       

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 
 Sebagai wanita semestinya kita harus bekerja keras. Seperti Ummul Mukminin 

Fatimah r.a dan Khadijah r.a. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah 

adalah seorang wanita yang pekerja keras dan sukses. Ia pandai memanage usahanya 

dan pandai mengembangkannya. Fatimah adalah sosok wanita yang pekerja keras. 

Meskipun ia adalah putri kesayangan Rasulullah SAW, ia tetap bekerja keras dengan 

menggiling gandum menjadi roti. Sikap kerja keras mereka dan kesederhanaan 

mereka sangat patut di contoh agar kita terhindar dari prilaku mencuri. 

Dan karakter lain dari Ummul Mukminin yang dapat kita jadikan benteng agar 

kita tidak melakukan perbuatan mencuri adalah sikap Sabar. Sabar adalah hal yang 

paling penting karena dengan sabar maka kita akan menerima dengan ikhlas keadaan 

yang kita alami, befikir positif bahwa ada hikmah yang baik dari setiap kondisi kita 

dan selalu bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang kita punya agar kita tidak iri 

dengan barang milik orang lain sehingga kita melakukan perbuatan mencuri barang 

milik orang lain. 



 

 Namun yang paling terpenting kita harus memperkuat keimanan kita dan 

menambah wawasan tentang keilmuan agama, dengan belajar, memahami, dan 

meresapi Ilmu agama, kita dapat mengamalkan dengan baik dan jauh dari perbuatan 

yang di benci oleh Allah SWT. 

3. Sombong dan Ujub 

Sombong adalah sikap dirinya merasa yang paling hebat, paling besar, dan 

paling mulia dan paling besar dibandingkan dengan orang lain. Ia cenderung bersikap 

meremehkan atau menganggap rendah orang lain, ia juga enggan menerima nasehat 

dari oeang lain meskipun nasihat itu baik untuk dirinya.213 

Fenomena maraknya media sosial yang dijadikan tempat untuk menunjukkan 

harta benda yang dimilkinya. Seperti rumah mewah, mobil mewah dll. Hal itu bisa 

menimbulkan riyak dan sombong terhadap diri orang itu sendiri. Banyak juga terjadi 

perselisihan antara perempuan karena masalah memamerkan perhiasan mewah 

diantara mereka, seperti saat arisan anatara para perempuan atau ketika mengadakan 

perkumpulan anatara kaum wanita. Padahal seyogyanya harta benda itu hanya tititpan 

dari Allah SWT, ketika kita sudah meninggal dunia, harta benda yang kita jadikan 

kesombongan tidak akan menolong kita di akhirat. Kecuali selama kita hidup di dunia 

harta benda yang kita miliki kita pergunakan untuk berjihad mencari keridaan Allah 

SWT, seperti infak, sedekah, wakaf untuk kepentingan ummat dll yang bernilai 

pahala disisi Allah SWT. 
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Sombong dan ujub adalah sifat tercela dakan diri seorang wanita yang jahil 

terhadap dampak sifat tersebut. Seandainya seorang wanita memiliki sifat tersebut 

karena ingin di pandang cantik, memperlihatkan jabatan, memperlihatkan harta, maka 

Allah SWT akan membalas perbuatan bagi wanita-wanita yang sombong alam 

akhirat. Karena semua itu hanyalah bersifat sementara selama di dunia ini saja, semua 

akan sirna ketika kita meninggal dunia.214 

Dari Haritsah bin Wahab, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Maukah 
Kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka adalah orang-orang yang 
rakus, kasar dan Sombong,” (H.R Bukhari dan Muslim) 

 
Dari Abudllah bin Mas’ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan 
walaupun sebesar biji dzarah.” Seorang laki-laki bertanya, (akan tetapi) seorang 
laki-laki seorang laki-laki pasti senang dengan pakaian dan sendal yang bagu?” 
kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sungguh Allah itu indah, dan menyukai 
keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” 
 
 Dalam hal ini, karakter dari Fatimah dan Aisyah yang kesehariannya hidup 

sederhana dan Dermawan sangat cocok dijadikan jalan keluar agar kita sebagai 

perepuan terhidar dari sikap sombong. Meskipun Fatimah r.a adalah anak dari 

manusia yang paling mulia yakni Nabi Muhammad SAW dan istri dari seorang 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, namun kehidupannya begitu sedrhana dan tidak 

memikirkan kesenangan duniawi. Ia tidak tergiur dengan kemewahan dunia, bahkan 

selama berumah tangga dengan Ali, barang-barang dari Nabi SAW mereka 

pergunakan seumur hidup, jiwa sosial Fatimah juga tinggi terhadap orang lain. 

                                                             
214. Isham bin Muhammad Asy-Syarif, Panduan Tarbiyah Wanita Shalihah,  (Sukoharjo: Al-

Qowam) cet 2. 2017, hlm 338 



 

 Begitu juga dengan Aisyah, ia adalah istri Rasulullah SAW yang paling tinggi 

ilmu pengetahuannya. Ketika Sahabat Umar bin Khatab menawarkan berlian yang 

sangat mahal hasil rampasan perang, Aisyah r.a menolak dengan tegas. Karakter 

sederhana dapat kita jadikan pedoman bahwa harta, tahta, kecantikan, ketampanan di 

di dunia ini hanyalah bersifat semntara, itu adalah anugrah dari Allah SWT untuk kita 

syukuri, bukan untuk kita sombongkan. 

 Aisyah dan Fatimah adalah wanita yang dermawan. Meskipun hanya sedikit 

seuratu yang mereka miliki, namun mereka tidak sungkan-sungkan untuk 

membagikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Empati mereka begitu besar 

terhadap orang lain, sehingga menjadikan mereka wanita yang begitu mulia. Tidak 

hanya taat terhadap perintah agama saja, namun jiwa sosialnya juga tinggi kepada 

ummat. 

 Untuk itu apabila kita diberikan kemuliaan harta yang melimpah oleh Allah 

SWT, jadilah seperi Khadijah yang memiliki sikap adil dan mau berbagi kepada 

orang lain. Tidak untuk di kuasai sendiri, tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan 

tidak untuk di sombongkan. 

4. Pergaulan Bebas 

ada istilah yang menyebutkan bahwa zaman ini adalah zaman edan. Memang 

benar, kaum wanita saat ini memang menggambarkan wanita pada zaman jaihilyah 

dulu. Pergaulan bebas menyebabkan banyak remaja-remaja putri yang mengalami 

MBA (Merried By Accident) atau hamil di luar  nikah, terjerat dengan narkoba, pergi 

ke tempat hiburan pada waktu malam hari, dll. Fenomena semacam ini seolah-olah 



 

menggambarkan bahwa tertutupnya hati dan fikiran kita bagaimana seyogyanya 

menjadi seorang muslimah yang haqiqi.  

Bahkan sudah ada permpuan muslimah yang ia mengenakan hijab namun 

pekerjaannya menjadi seorang DJ (Disk Jokker) di tempat hiburan malam, ada juga 

sepasang suami istri yang sama-sama terjerat narkoba. Pergaulan bebas dan sifat 

keduniawian sudah menutup akal sehat diri kita sendiri. 

Padahal Allah SWT sudah sangat jelas melarang kita berbuat zina. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 32: 

                        

 Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra (17) : 32) 

 
Dari ayat Al-Qur’an diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT melarang 

hamba-hamban-Nya untuk berbuat sesuatu yang mengarah kepada zina, sebab 

Syari’at Islam sangat menjaga kehormatan dan menjaga keturunan pengikutnya.215 

Orang-orang yang berani mengkonsumsi narkoba juga sama hal nya dengan 

orang mengkonsumsi Khamar, akibatnya sama, yakni memabukkan, halusinasi 

berlebihan, kehilangan akal sehat, dan membuatnya tidak sadar akan jati dirinya. 

Allah SWT sudah sangat jelas melarang kita untuk tidak berhubungan dengan hal-hal 

yang berbau Khamr. Hal ini ada dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma’idah 

ayat 90: 

                                                             
215. Op. Cit, Husnul Albab, hlm. 13  



 

                              

                 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,216 adalah 
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan. 

 
Dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita semua agar kita tidak 

mendekati minuman keras atau Khamr dalam sebuah hadist beliau bersabda: 

“Hendaklah kamu jauhi minuman keras karena ia adalah induk segala 
perbuatan jahat. Barang siapa yang tidak mau menjauhinya, sungguh ia telah 
durhaka terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya dan Adzab itu berhak menimpa (kepada 
orang) yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya (H.R Thabrani) 

 
Pergaulan bebas merusak semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, 

maupun orang dewasa. Padahal kita sebagai seorang muslimah harus menjaga 

kehormatan karena kita akan menciptakan generasi yang taat kepada Allah SWT. 

Namun kija diri kita sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, sangat sulit bagi kita 

memperbaiki diri, kecuali bila kita sudah membulatkan tekad untuk tidak 

melakukannya lagi. Pergaulan bebas tidak hanya berpengaruh terhadap mental kita, 

namun juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Banyak penyakit yang terjadi 

akibat pergaulan bebas, dan akkibat dari pergaulan bebas itu sendiri penyakit yang 
                                                             

216. Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah 
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan 
suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. 
setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak 
ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak 
melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. 
Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan 
anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian 
diulang sekali lagi  



 

timbul sangat rentan terhadap wanita, seperti HIV/AIDS, Kanker Serviks, dll 

penyakit mengerikan lainnya. 

Dalam hal ini, solusi yang dapat kita jadikan jalan keluar agar terhindar dari 

pergaulan bebas dapat kita coba terapkan dengan beberapa Nilai karakter sebagai 

berikut: 

1. Cerdas. 

Sebagai perempuan kita harus cerdas dalam memilah dan memilih dengan 

siapa kita bergaul. Karena Khadijah r.a adalah seorang wanita yang cerdas 

sehingga kita dapat meneladani cara beliau dalam memeneg kegiatan yang 

beliau jalankan, 

2. Pengendalian Diri 

Pergaulan bebas juga bisa terjadi akibat faktor lingkungan. Kita dapat 

mencotoh kehidupan para Ummul Mukminin. Meskipun mereka tinggal di 

lingkungan pada masa Jahiliyah, namun mereka sama sekali tidak terpengaruh 

dengan kebiasaan buruk wanita-wanita Quraisy. Mereka lebih memilih 

berdiam diri di rumah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

3. Sikap Positif  

Kita harus memiliki sikap positif. Agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang 

negatif terhadap orang lain. Sikap positif dapat kita terapkan dengan menjaga 

norma-norma yang sesuai dengan masyarakat, menjaga tingkah laku, dan 

menjaga cara berbicara kita. Seperti para Ummul Mukminin yang memiliki 



 

perangai baik dan sikap yang lemah lembut. Sehingga mereka dapat menjaga 

tingkah laku mereka karena mereka selalu menerapkan sikap yang positif. 

 

4. Religius 

Religius sangat penting bagi kita. Segala sesuatu apabila kita melakukannya 

dengan tidak melandasi diri dengan Ilmu agama, maka kita akan sangat 

mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas yang kurang baik. Salah satu hal 

yang terpenting yakni kita lebih banyak menggali pengetahuan agama dengan 

meningkatkan rasa keingintahuan kita terhadap nilai-nilai agama, memperkuat 

ibadah kita, dan menjadikan ajaran agam sebagai pedoman nomor satu dalam 

setiap aktifitas yang kita lakukan. Seperti para Ummul Mukminin yang 

menanamkan karakter religius sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang 

taat kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW serta 

terhindar dari hal-hal yang tidak berguna yang dapat menjerumuskan mereka 

dari dosa besar. 

C. Seputar Nasehat 

Sebagai seorang wanita muslim hendaknya memelihara diri dari perbuatan 

yang dilarang Allah SWT. Apabila ia melanggar larangan-Nya, pasti akan 

mendapatkan balasan, baik itu siksa di dunia maupun di akhirat kelak. Dan jika 

wanita menjalankan perintah Allah SWT, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan 

tidak melalukan hal-hal yang di larang oleh agama, maka ia juga akan mendapatkan 



 

balasan yang setimpal yakni berniali pahala dan mendapatkan tempat yang terindah 

yakni Syurga. 

Para Ummul Mukminin adalah wanita-wanita yang hebat yang patut kita 

jadikan teladan kita. Baik itu dari kesehariannya, ilmunya, cara berpakaiannya. 

Mereka adalah wanita yang mulia yang sangat pantas dijadikan wanita yang istimewa 

bagi Rasulullah SAW. Kecintaan dan ketaatan mereka terhadap Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW tidak akan ada yang menyaingi, sehingga mereka dalah wanita-

wanita yang sudah pasti akan menjadi penghuni Surga.  

Sebagai wanita juga kita harus rajin dalam mencari Ilmu, agar kita memiliki 

bekal untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam kegiatan diri 

sendiri, bermasyarakat, beribadah, dan lain sebagainya. Motivasi yang tinggi dan 

bergaul dengan teman yang baik juga dapat berpengaruh melatih jati diri kita. Yang 

paling tepenting kita benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan kita dapat 

mencontoh ibadah para Ummul Mukminin Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a. 

mereka hidup bersama Rasulullah SAW, mereka belajar Ilmu agama langsung dari 

Rasulullah SAW dan dengan mereka lah kita dapat belajar menjadi wanita muslimah 

yang baik. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rangkaian pembahasan dan bebapa uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan Nilai-nilai  Karakter dari Wanita-wanita yang dekat dengan Nabi 

Muhammad SAW, Para Ummul Mukminin yakni Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan 

Fatimah r. adalah 23 yaitu: Tanggung Jawab, Pekerja keras, Kreatif, Keadilan, 

SikapPositif, Peduli Sosial, Lemah Lembut, Kebijaksanaan, Cinta, Integritas, Cerdas 

(Fathonah), Tabligh (Menyampaikan), Rasa Ingin Tahu, Religius, Pengendalian Diri, 

Sabar, Semangat Kebangsaan, Hidup Sederhana, Keberanian, Shiddiq (Dapat 

Dipercaya), Mandiri, Empati, Dermawan. 

Karakter mereka dapat kita teladani untuk menjadalankan kehidupan sehari, 

dan dengan memepelajari karakter mereka kita akan terhindar dari hal-hal yang 

tercela seperti Sombong, Bergosip, Mencuri dan terhindar dari Maraknya pergaulan 

bebas yang di perngaruhi faktor era modern pada masa sekarang ini. 

B. Saran 

Wanita adalah pencetak generasi masa depan. Pengaruh wanita sangat penting untuk 

anak-anaknya. Maka dari itu wanita harus menjadi contoh dan teladan yang baik 

karna mereka adalah guru terbaik bagi generasinya. Dengan mempelajari sejarah dari 

Ummul Mukmininn Khadijah r.a, Aisyah r.a, dan Fatimah r.a, kita akan mengetahui 

nilai-nilai yang baik pada peribadi mereka dan diharapkan menambah kecintaan kita 

baik itu kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya. Karena dalam 



 

kisa para Ummul Mukminin sudah pasti nama-nama dari para Sahabatpun ikut tertulis 

dalam perjalanan hidupnya. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala Puji Bagi Allah Swt, yang telah senantiasa 

mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta nikmat dan kemudahan sehingga 

penulis dapat meneyelesaikan skripsi ini. 

Demikian pembahasan mengenai Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang 

terkandung dalam buku Agungnya Taman Cinta Sang Rasul karya Ustadzah Azizah 

Hefni yang memiliki nilai keteladanan , dan hikmah serta pelajaran yang dapat kita 

ambil dari kehidupan para Ummul Mukminin dalam Buku ini, dan semoga kita dapat 

meningkatkan kualitas diki sebagai hamba Allah, mahluk pribadi, mahluk sosial, dan 

sebagai bagian dari alam semesta. 

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini 

sisebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, oleh sebab itu 

kritik dan sarat yang sifatnya memebangun sangat penulis harapkan demi perbaikan 

skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang membantu baik moril maupun materil, sehingga terselesainnya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah Swt mengalirkan ilmu yang tiada henti kepada kita semua dan 

melindungi setiap langkah. Ammin 
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