
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat pada istri-istri Rasulullah SAW, dan untuk mengetahui 

relevansi nilai-nilai tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) dengan 

sumber primer yaitu buku Istri-istri Nabi, karya Aisyah Abdurrahman, yang diterbitkan 

oleh penerbit Haura pustaka, Yogyakarta 2008. Data dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan  metode content analysis. 

Hasil dari penelitian ini secara umum istri-istri Rasulullah SAW memiliki karakter 

religius yang sama-sama tinggi dan setiap dari masing-masing  memiliki keimanan dan 

semangat beribadah serta kecintaan yang sangat besar kepada Allah SWT. Begitu juga 

kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang menjadi panutan serta pendamping 

hidup para Ummahatul Mukminin. Mereka menjalankan semua itu semata-mata hanya 

mengharapkan pahala dan ridha Rasulullah SAW, serta menjalankan ibadah dengan 

istiqamah.Ada beberapa yang menjadi pembeda di antara para Ummahatul Mukminin, 

baik dari segi ujian-ujian keimanan yang mereka hadapi, maupun karakter dari istri-istri 

Rasulullah SAW dilihat dari segi religius, sosial, dan emosi. Adapun setiap masing-

masing Ummahatul Mukminin ada karakter yang lebih menonjol, seperti; Karakter 

Khadijah binti Khuwailid yang lebih menonjol adalah, ia seorang wanita pekerja keras, 

dan wanita yang bergelimang harta, dengan hartanya tersebut ia infakkan untuk 

membantu dakwah Islam. Saudah binti Zam’ah adalah wanita yang mementingkan orang 

lain atas dirinya, ia mengorbankan apapun yang bisa ia berikan demi membahagiakan dan 

menyenangkan hati orang terutama Nabi SAW. Aisyah binti Abu Bakar adalah seorang 

wanita yang berjiwa kepemimpinan, beberapa perang ia pernah turut andil di dalamnya 

untuk membantu Nabi SAW dan sahabat-sahabat lainnya, ia juga wanita yang cinta ilmu, 

ia banyak meriwayatkan hadits yang langsung dari Rasulullah,ia juga disebut salah satu 

perempuan periwayat hadits. Hafsah binti Umar adalah seorang wanita yang terpercaya 

dengan pemahaman dan ketakwaannya, sehingga ia adalah salah satu istri Rasulullah 

yang Abu Bakar pilih untik menjaga Al-Qur’an yang ia kumpulkan. Zainab binti 

Khuzaimah adalah seorang wanita yang sangat menyayangi orang-orang miskin,sehingga 

ia di sebut ibu orang-orang miskin, setiap kali mendapat dirham atau dinar,  selalu ia 

infakkan untuk orang-orang miskin. Ummu Salamah adalah seoang wanita pemilik hati 

penyayang, ia selalu ingin menyampaikan kabar gembira guna membahagiakan hati 

siapapun, dan dialah yang menyampaikan berita diterimanya taubat Abu Lubabah. Zainab 

binti Jahsy adalah seorang wanita zuhud, ia tidak memiliki harta ataupun perhiasan dunia 

sedikitpun, ia menyamak dan melubangi kulit, kemudian hasilnya ia infakkan di jalan 

Allah SWT. Juwairiyah binti Harits adalah wanita yang cinta perdamaian, ia yang 

ditakdirkan Allah meraih kebahagiaan dunia akhirat dan menjadi kunci kebaikan yang di 

dapatkan kaumnya. Shafiyah binti Huyai adalah wanita jujur,bahkan Nabi SAW berkata 

demi Allah ia adalah wanita yang jujur. Ummu Habibah Ramlah adalah wanita yang setia 

dan jujur, meski adanya permusuhan antar kaum musyrikin dan muslim, ia tidak 

meninggalkan Nabi SAW. Maimunah binti Harits adalah wanita yang cerdas, ia  dikenal 

sebagai satu Ummahatul mukminin yang menukil hadis Rasulullah SAW kepada ummat 

muslim.  
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