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BAB V 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum istri-istri Rasulullah SAW memiliki karakter religius yang 

sama-sama tinggi dan masing-masing  memiliki keimanan dan semangat 

beribadah serta kecintaan yang sangat besar kepada Allah SWT, begitu juga 

kepada Rasulullah SAW yang menjadi panutan serta pendamping hidup para 

Ummahatul Mukminin.  Ummahatul Mukminin menjalankan semua itu semata-

mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. 

 Ada beberapa yang menjadi pembeda di antara para Ummahatul 

Mukminin, meliputi segi ujian-ujian keimanan yang mereka hadapi, sedangkan 

karakter dari istri-istri Rasulullah SAW dilihat dari segi  sosial dan emosional. 

Beberapa perbedaan karakter dalam segi social dan emosional teringkas dalam 

table berikut: 

Nama Sahabat 

 

 

Karakter 

Religius 

Karakter sosial Karakter 

emosional 

1. Khadijah binti 

Khuwailid 

Sama- 1. Pekerja 1.Keras dan 
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sama 

memiliki 

tingkat 

religius 

yang 

tinggi. 

Keimanan 

dan 

kecintaan 

yang 

besar 

kepada 

Allah dan 

Rasulnya. 

keras 

2.Suka 

menolong 

3.Dermawan 

dan berkorban 

4.Menghormati 

semua orang 

5.Mulia dan 

mementingkan 

orang lain  

6.rendah diri 

tegas 

2. Bijaksana 

dan cerdas 

3.wanita 

dengan penuh 

hati kasih 

4.berhati tulus 

dan lembut 

5. selalu 

menjaga harga 

diri 

6. sabar dan 

pasrah 

2. Saudah binti 

Zam’ah 

 1. 

Mementingkan 

orang lain atas 

dirinya 

2.Jujur dan 

ikhlas 

3.lembut dan 

.1. Cinta dan 

kasih sayang 

2. Sabar dan 

tegas 

3.Mulia dan 

murah hati 
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perasa 

4.cinta ilmu 

3. Aisyah binti Abu 

Bakar 

 1. Suka 

menolong 

2.Sopan santun 

3. tidak pernah 

bergibah 

4.enggan 

menerima 

pemberian 

orang lain 

5. dermawan 

dan lembut 

hatinya 

6. cinta ilmu 

 

1.pemberani 

dan berjiwa 

kepemimpinan 

2.Wanitayang 

selalu 

memelihara 

rasa malu 

3.Zuhud 

4. Hafsah binti Umar  1. Rajin 

meuntut ilmu 

2. Cerdas 
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3. Terpercaya 

5. Zainab binti 

Khuzaimah 

 1.Menyayangi 

orang-orang 

miskin 

 

1.Rendah hati 

 

 

6. Ummu Salamah  1.Penuh kasih 

2. pemilik hati 

penyayang  

1. Pemberani 

dan pantang 

menyerah 

 

7. Zainab binti Jahsy  1.Senang 

membantu 

orang lain 

  

1.Pemberani 

2. Zuhud 

8. Juwairiyah binti 

Harits 

 

 1.cinta damai  1.Wanita 

cerdas 

 

9. Shafiyah binti 

Huyai 

 1.Wanita mulia 

berhati 

penyayang 

1.Pemberani 
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2. Jujur 

3. Dermawan 

  

10. Ummu Habibah 

Ramlah 

 1.Setia dan 

jujur 

1. Tabah dan 

teguh 

pendirian 

11. Maimunahbinti 

Harits 

 Cinta ilmu 1.Cerdas 

 

Dari nilai-nilai pendidikan karakter istri-istri Rasulullah menurut 

peneliti sangat tepat dijadikan sebagai acuan dalam pendidikan sekarang, 

melihat fakta yang sering terjadi dikalangan pendidik, sudah tidak sesuai lagi 

dengan pedoman yang ada di sekolah, karakter-karakter tersebut sangat 

relevan terhadap pendidikan sekarang. 

 

B. Saran 

Agar penelitian selanjutnya mengalami perubahan yang Signitifikan 

baik dari sisi hasil maupun teknis metode yang digunakan, peneliti 

menyarankan masukan untuk beberapa pihak. 

1. Peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih banyak sekali 

kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan kajian 
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yang lebih dalam lagi mengenai karakter pendidikan dan menambah 

referensi buku Sirah Nabawiyah. 

2. Pendidik di sarankan lebih banyak  mengajarkan dan menjadi contoh 

dalam penerapan pendidikan karakter siswa, sehingga siswa menjadi 

ingin lebih tahu tentang karakter Ummahatul Mukminin. 

 

C. Kata penutup 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat yang tidak 

terbatas, yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

banyak kesalahan dan banyak kekurangan. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan Ilmu, kemampuan serta pengalaman 

yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dan berguna dalam perbaikan  skripsi ini, sehingga menjadi 

penelitian yang lebih baik lagi. 

Semoga Allah SWT menjadikan skripsi penulis sebagai wadah yang 

bermamfaat dan berguna untuk perkembangan pendidikan teruma pendidikan 

karakter. 

 


