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ABSTRAK 

Zahro, Ni’matuz. Keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam dan 

Relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak Kelas X di Madrasah 

Aliyah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Lia Amalia, S.Ag, M.Si 
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Keteladanan merupakan suatu metode pembelajaran yang dinilai sangat 

berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Manusia memerlukan sosok yang bisa 

dijadikan teladan, karena hakikatnya manusia cenderung meniru apa yang dilihat. 

Melihat sosok wanita mulia,  Fatimah Az Zahra kiranya dapat kita jadikan sebagai 

tokoh teladan. Seorang wanita yang memiliki kebaikan-kebaikan yang ada dalam 

pribadinya yang shalihah. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan 

merelevansikannya dengan materi Akidah Akhlak kelas X di Madrasah Aliyah. 

Maka, untuk mengungkap hal tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam dalam 

kehidupan sehari-hari? (2) Bagaimana relevansi keteladanan Fatimah Az Zahra 

dengan matei Akidah Akhlak kelas X di Madrasah Aliyah? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, jenis penelitian ini 

adalah penelitian pustaka (Library research). Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan dokumentasi yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan objek pembahasan yang dimaksud. 

Dari hasil penelitian pustaka ini, ditemukan bahwa: (1) keteladanan Fatimah Az 

Zahra sebagai Srikandi Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu kejujuran dan 

amanahnya yang tidak pernah ia khianati, kesetiaan dan ketaatan kepada suami yang 

selalu ia lakukan dalam keadaan sengsara sekalipun, lapang dada dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas, dermawan dan mau berkorban untuk orang lain, 

tegar dalam menghadapi ujian, sosial agamanya yang tidak diragukan lagi, ketaatan 

beribadahnya kepada Allah Swt dan masih mau mendoakan untuk orang lain sebelum 

untuk dirinya sendiri. (2) Relevansi keteladanan Fatimah Az Zahra dengan materi 

Akidah Akhlak terdapat pada bab keteladanan Nabi Yusuf As, diantaranya yaitu: 

meneladani sifat cerdas, meneladani sifat jujur dan amanah, meneladani sifat berjiwa 

besar, meneladani sifat keteguhan hati (tidak mudah tergoda), meneladani sifat sabar 

dalam menghadapi masalah, meneladani sifat sayang keluarga, meneladani sifat 

istiqamah dalam berdakwah, meneladani sifat dermawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keteladanan merupakan suatu metode dakwah atau pembelajaran yang 

dinilai sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, 

keteladanan sangat cocok untuk pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Kiranya dewasa ini, manusia memerlukan sosok yang bisa dijadikan teladan. 

Karena hakikatnya manusia cenderung meniru apa yang dilihat. Meskipun 

seseorang berpotensi besar untuk meraih sifat dan sikap yang baik dari setiap 

proses yang diajarkan, tetapi jauh lebih mudah menyerap dalam diri seseorang 

jika ia melihat langsung dan terlibat dalam proses itu.  

Akan tetapi pada zaman globalisasi ini, tidak mudah untuk menemukan 

sosok yang yang kita jadikan teladan. Sosok yang harusnya dapat kita jadikan 

panutan telah kehilangan jati dirinya. Rusaknya moral tidak hanya terjadi pada 

seorang anak remaja saja, akan tetapi orang dewasapun bisa menjadi korban 

bobroknya moral. Hampir disetiap segmen masyarakat mengalami krisis 

keteladanan, orang tua tidak dapat menselaraskan antara perkataan dan 

perbuatannya, pemimpin hanya menebar pesona dan retorika saja, tokoh agama, 

adat dan masyarakatpun terjerat kepada kasus-kasus yang membuat dirinya 
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menjadi terhina atau bahkan harus berpaling dari masyarakat akibat ulah 

nafsunya untuk urusan dunia, wanita dan harta.  

Di dunia pendidikan formal atau non formal anak-anak peserta didik pun 

sulit mencari ketauladanan untuk bersikap. Mereka lebih sering dihadapkan 

kepada persoalan yang membingungkan mereka. Contoh saja, pihak sekolah 

menghendaki anak didiknya untuk shalat berjama‟ah, sementara terlihat beberapa 

guru sedang santai di dalam kantor, ngobrol sana sini. Di rumah anak diminta 

untuk beribadah sedangkan orang tuanya selalu sibuk dengan urusan lainnya. 

Fatimah Az Zahra adalah sosok wanita teladan sepanjang masa. Ia adalah  

putri Rasulullah Saw, dan istri Imam Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Siti 

Khadijah binti Khuwalid yang merupakan istri pertama Rasulullah Saw.
1
 

Fatimah Az Zahra merupakan anak bungsu, anak kesayangan Rasulullah Saw 

dari beberapa putri-putrinya. Setelah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah baru 

Fatimah.
2
  

Fatimah mendapat didikan langsung dari ayahnya. Jiwa dan pribadi Fatimah 

mengenal konsepsi kehidupan yang paling luhur di rumah wahyu, di sisi pribadi 

agung Rasulullah saw. Setiap kali Rasulullah memperoleh wahyu, dengan penuh 

seksama Sayyidah Fatimah mendengarkan ajaran hikmah yang disampaikan oleh 

sang Ayah kepadanya. Sebegitu mendalamnya cinta kepada Allah dalam diri 

                                                           
1
 Syaikh Muhammad Husain Salamah, The Great Women (Wanita-wanita Agung yang 

Diabadikan Sejarah) (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 367. 
2
 Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, Kisah-kisah Wanita Teladan yang Penuh Motivasi 

(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), 438. 
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Fatimah, sampai-sampai tak ada apapun yang diinginkannya kecuali keridhoan 

Allah swt. Ketika Rasulullah saw berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, apapun 

yang kamu pinta saat ini, katakanlah. Sebab Malaikat pembawa wahyu tengah 

berada di sisiku". Namun Fatimah menjawab, "Kelezatan yang aku peroleh dari 

berkhidmat kepada Allah, membuat diriku tak menginginkan apapun kecuali agar 

aku selalu bisa memandang keindahan Allah swt". 

Fatimah Az Zahra adalah seorang ibu yang baik hati dan seorang anak 

perempuan yang setia kepada Rasullah. Ia telah melaksanakan semua tugas dan 

tanggung jawab social secara komplit dan menyeluruh. Setelah Khadijah, ibu 

Fatimah Az Zahra meninggal, semua tanggung jawab di dalam rumah jatuh pada 

pundah Fatimah.
3
 

Fatimah Az Zahra mempunyai kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat yang 

diantaranya meliputi: pertama kecintaannya kepada keluarga Rasulullah, kedua 

sebagai pimpinan spiritual yang harus dicontoh dan diteladani, ketiga sebagai hak 

social politik untuk mengatur urusan umat muslim, dan keempat  sebagai 

kekuatan luar biasa yang diberikan Tuhan untuk mengendalikan peristiwa-

peristiwa alam .
4
 

Fatimah memiliki sifat kepahlawanan disaat ia berumur tujuh tahun sampai 

ia dewasa. Sifat kepahlawanannya dapat dilihat sifat beraninya ketika Fatimah 

                                                           
3
 Ibid, 13.  

4
 Ibid,  69. 
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menghadapi kumpulan Abu Jahal yang telah mengotori Rasulullah dengan 

kotoran unta ketika Rasulullah sedang shalat.
5
 

Keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki Sayyidah Fatimah as bukan 

hanya disebabkan ia adalah putri Rasulullah. Apa yang membuat pribadinya 

menjadi begitu luhur dan dihormati, lantaran akhlak dan kepribadiannya yang 

sangat mulia. Di samping itu, kesempurnaan dan keutamaan yang dimiliki 

Sayyidah Zahra as mengungkapkan sebuah hakikat bahwa masalah gender 

bukanlah faktor yang bisa menghambat seseorang untuk mencapai puncak 

kesempurnaan. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki 

potensi yang sama untuk meraih kesempurnaan. 

Kehidupannya yang tak luput dari penderitaan dan kesedihan. Tetapi ia tetap 

sabar menghadapinya. Kedudukannya sebagai putri Rasulullah telah 

menempatkan dirinya pada posisi terhormat, terlebih ia adalah ibu dari al-Hasan 

dan al-Husain, dua orang pemimpin surga dan pelanjut keturunan baginda 

Rasulullah. Atas dasar itulah Fatimah layak menempati kedudukan sebagai salah 

satu dari empat pemimpin wanita surga.
6
 

Fatimah dilahirkan di tengah masyarakat yang tidak mengenal nilai-nilai 

luhur ilahi, penuh dengan kebodohan dan khurafat. Tradisi batil semacam 

membangga-banggakan diri, mengubur hidup-hidup anak perempuan, 

pertumpahan darah dan peperangan menjadi budaya yang telah berakar pinak 

                                                           
5
 Al-Arifi, Kisah-kisah Wanita Teladan yang Penuh Motivasi, 438-440. 

6
  Fathi Fawzi „Abd al-Mu‟thi, Perempuan-perempuan Surga (Jakarta: Zaman, 2008), 218. 
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dalam masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Karena itu, Rasulullah saw pun 

akhirnya bangkit menyuarakan pesan-pesan suci Islam, menentang tradisi 

jahiliyah dan diskriminasi gender. Di tengah masyarakat terbelakang semacam 

itulah, kehadiran Fatimah, putri Rasulullah menjadi tolak ukur perempuan 

muslim. 

Kepribadian Sayyidah Fatimah yang begitu mulia, baik secara personal, 

maupun di lingkungan keluarga dan sosialnya menjadikan dirinya sebagai 

manifestasi nyata nilai-nilai Islam. Ia adalah contoh manusia teladan, seorang 

istri dan ibu yang penuh pengorbanan. Ia adalah contoh manusia sempurna yang 

seluruh wujudnya penuh dengan cinta, iman, dan makrifah. 

Terlihat jelas, dari semua sifat-sifat, kepribadian Fatimah Az Zahra dalam 

sejarah kehidupannya, telah kita temukan suri teladan sosok sempurna seorang 

wanita ahli surga. Wanita yang mulia. Bukan hanya kesabaran dalam menerima 

ujian hidup, tetapi  kebesaran hatinya dalam menghadapi dan mengatasi semua 

yang terjadi dalam kehidupannya dengan bijaksana. Integritas Fatimah Az Zahra 

patut disebut sebagai Srikandi Islam. Srikandi-srikandi yang memiliki 

kemampuan yang hebat pada masanya. 

Melihat latar belakang diatas, Fatimah Az Zahra, seorang wanita teladan 

sepanjang masa, bukan hanya kecantikkan rupanya, tetapi memiliki innerbeauty 

yang luar biasa yang dapat dijadikan model untuk wanita masa kini, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sosok Fatimah Az Zahra. Yang 

semua yang ada pada diri Fatimah dapat kita jadika teladan yang baik atau 
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uswatun hasanah. Maka judul penelitian ini adalah : KETELADANAN 

FATIMAH AZ ZAHRA SEBAGAI SRIKANDI ISLAM DAN 

RELEVANSINYA DALAM MATERI AKIDAH AKLHLAK KELAS X DI 

MADRASAH ALIYAH. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

memperoleh jawaban yang konkrit dan sasaranyang tepat, maka diperlukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

2. Bagaimana relevansi keteladanan Fatimah Az Zahra dalam materi Akidah 

Akhlak Kelas X di Madrasah Aliyah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan diperoleh melalui 

kajian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Untuk mengetahui relevansi keteladanan Fatimah Az Zahra dalam materi 

Akidah Akhlak Kelas X di Madrasah Aliyah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari dua sisi, yakni secara teoris dan 

praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis: hasil studi ini diharapkan bisa menambah kepustakaan 

tentang Fatimah Az Zahra, sosok wanita yang tangguh dalam kehidupannya, 

khususnya nilai-nilai keteladanan yang ada pada kehidupan Fatimah Az 

Zahra. 

2. Secara praktis: hasil kajian ini diharapkan nilai-nilai keteladanan Fatimah Az 

Zahra bisa dijadikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai wanita yang tangguh dalam menghadapi kehidupannya, seperti 

halnya Srikandi. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan teori yang relevan, untuk menjelaskan pada 

situasi, penelitian kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka pada 

penelitian ini, penulis mengangkat beberapa judul skripsi antara lain: 

Telaah pustaka terdahulu pertama diambil dari skripsi Delviya Mu‟alimmah 

dengan judul Etika Bermasyarakat Menurut Sayyid Muhammad dalam Kitab Al-

Ta>h}liyah Wa Al-Targhi>b Fi> Al-Tarbiyah Wa Al-Tah}dhi>b dan Kontribusinya 
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dengan Materi Akidah Akhlak Di Madrasah Aliyah. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif jenis librari research. Skripsi ini membahas tentang 

etika-etika bermasyarakat yang ada dalam kitab Al-Ta>h}liyah Wa Al-Targhi>b Fi> 

Al-Tarbiyah Wa Al-Tah}dhi>b yang kemudian dikontribuskan dengan materi 

Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah. Hasil penelitiannya yaitu, pertama 

Etika bermasyarakat menurut sayyid muhammad dalam kitab Al-Ta>h}liyah Wa 

Al-Targhi>b Fi> Al-Tarbiyah Wa Al-Tah}dhi>b meliputi (a) Etika pergaulan yang 

baik hendaknya seseorang mempunyai atau berlandaskan sifat-sifat, diantaranya 

sifat siddiq, berbudi pekerti yang baik, sifat malu, murah hati dan muru‟ah. (b) 

Etika bertamu hendaknya minta izin terlebih dahulu sebelum masuk rumah 

dengan mengucap salam, menampakkan raut wajah yang gembira, berkunjung 

pada saat yang tepat, dan meminta izin ketika hendak pulang. (c) Etika berbicara 

hendaknya berbicara suatu hal yang bermanfaat saja, dan dengan kata-kata yang 

baik pula, apa yang diucapkan harus sesuai kenyataan. Yang kedua yaitu 

kontribusi etika bermasyarakat menurut Sayyid Muhammad dalam kitab Al-

Ta>h}liyah Wa Al-Targhi>b Fi> Al-Tarbiyah Wa Al-Tah}dhi>b terletak pada jenis 

klasifikasi materi akhlak yaitu materi akhlak jenis konsep dan materi akhlak jenis 

prosedur.
7
  

                                                           
7
 Delviya Mu‟alimmah, Skripsi:  Etika Bermasyarakat Menurut Sayyid Muhammad dalam 

Kitab Al-Ta>h}liyah Wa Al-Targhi>b Fi> Al-Tarbiyah Wa Al-Tah}dhi>b dan Kontribusinya dengan Materi 

Akidah Akhlak Di Madrasah Aliyah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014). 
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Jika peneliti membahas materi Akidah Akhlah tentang etika bermasyarakat, 

maka berbeda dengan penulis. Disini penulis akan meneliti materi Akidah 

Akhlak pada bab keteladanan. Melihat keteladanan seorang tokoh, yaitu Fatimah 

Az Zahra. Penelitian ini akan membedah tentang seluruh kepribadian Fatimah Az 

Zahra yang dapat kita jadikan pedoman (suri tauladan), terlebih 

ketangguhhannya sebagai wanita dalam menghadapi lika-liku kehidupannya. 

Yang kemudian direlevansikan pada materi Akidah Akhlak yang ada di 

Madrasah Aliyah tepatnya di Kelas X. 

Telaah pustaka terdahulu yang kedua diambil dari skripsi Nur Dwiastuti 

dengan judul Keteladanan Menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Aktualisasinya 

dalam Kepribadian Guru (Telaah Kitab Tarbiyah al-Aulad F>}i al-Islam). 

Termasuk dalam  penelitian kualitatif dengan studi tokoh, sehingga peneliti 

menggunakan pendekatan historis dan deskriptif. Skripsi ini membahas tentang 

keteladanan menurut Abdullah Nashih Ulwan serta aktualisasi keteladanan 

dalamkepribadian seorang guru. Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan: 

Pertama keteladanan menurut Abdullah Nashih Ulwan merupakan keteladanan 

yang dinukilkan dari pribadi  rasulullah saw. sebagai  uswah hasanah. Diantara 

teladan tersebut adalah beliau selalu menjaga diri dari perbuatan tercela  (iffah), 

menyelesaikan persoalan  dengan tepat, giat dalam berdakwah, rajin beribadah 

dan berdzikir kepada Allah, bermurah hati, zuhud, rendah hati (tawa>d}u’), santun, 

mempunyai kekuatan fisik, berani, meletakkan sesuatu secara proporsional, dan 
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selalu memegang prinsip. Abdullah Nashih Ulwan juga menyebutkan bahwa 

orang tua merupakan teladan utama bagi anak, karena orang tua  sebagai 

pendidik utama bagi anak. Kedua aktualisasi keteladanan menurut Abdullah 

Nashih Ulwan dalam kepribadian guru dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni: 

aktualisasi keteladanan Rasulullah, aktualisasi keteladanan orang tua, aktualisasi 

keteladanan guru.
8
 

Skripsi ini sama-sama membahas tentang keteladanan, yang membedakan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tokohnya. Jika 

yang terdahulu membahas keteladanan versi Abdullah Nashih Ulwan, penelitian 

yang sekarang membahas keteladanan yang ada pada diri putri Rasulullah, yaitu 

Fatimah Az Zahra. 

Telaah pustaka terdahulu selanjutnya skripsi dari Robi‟atul „Adawiyyah 

dengan judul Profil Wanita Shalihah: Analisis Kepribadian Fatimah Az-Zahra 

Binti Rasulullah Saw dan Peran Edukatifnya dalam Keluarga ( Sebuah Kajian 

Sejarah ), dengan metode penelitian kualitatif jenis library research. Skripsi ini 

membahas tentang konsep wanita shalihah menurut al-Qur‟an, kepribadian dan 

peran edukatif Fatimah Az-Zahra dalam keluarga serta pandangan Ibrahim Amini 

tentang relevansi akhlak Fatimah Az-Zahra dengan konsep wanita shalihah 

menurut Al Qur‟an. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

satu, konsep wanita shalihah ada dalam QS. an-Nisa‟: 34 yaitu yang mempunyai 
                                                           

8
  Nur Dwiastuti, Skripsi: Keteladanan Menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Aktualisasinya 

dalam Kepribadian Guru (Telaah Kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam) (Semarang: IAIN Walisongo, 

2006). 
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ciri taat dan memelihara diri. Taat yang dimaksud yaitu taat kepada Allah dan 

suaminya. Kedua Kepribadian Fatimah Az-Zahra dan peran edukatifnya dalam 

keluarga dapat dilihat dari posisinya dalam keluarga yakni sebagai seorang putri, 

seorang istri dan seorang ibu. Ketiga menurut Ibrahim Amini Fatimah Az Zahra 

telah memenuhi kriteria wanita shalihah karena ia telah taat kepada Tuhannya 

dan kepada suaminya serta bisa menjaga kesucian dirinya.
9
 

Penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas tentang tokoh 

Fatimah Az Zahra, bedanya jika penelitian terdahulu membahas tentang konsep 

wanita shalihah yang ada dalam kepribadian Fatimah Az Zahra secara terperinci 

sesuai perannya dalam keluarga, penelitian yang sekarang akan membahas 

tentang semua kehidupan Fatimah Az Zahra secara global yang bisa dijadikan 

teladan dan direlevansikan dalam materi Akidah Akhlak. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode ini 

mengaji secara mendalam obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif yakni untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat 

                                                           
9
 Robi‟atul „Adawiyyah, Skripsi: Profil Wanita Shalihah: Analisis Kepribadian Fatimah Az-

Zahra Binti Rasulullah Saw Dan Peran Edukatifnya Dalam Keluarga ( Sebuah Kajian Sejarah ) 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2010). 
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sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
10

 Pada penelitian ini 

mencoba menggali sejauh mungkin tentang sosok wanita, Sayda>tina> Fatimah 

Az Zahra yang memang patut dijadikan sebagai tauladan.  

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian ini dilangsungkan dengan cara 

membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.
11

 Yaitu data-

data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan 

masalah dalam penelitian ini.  

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Fatimah Az Zahra Wanita Teladan 

Sepanjang Masa karya Ibrahim Amini. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Haradi Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994),  

73. 
11

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 10. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dis sini adalah buku-buku yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 

Adapun data sekundernya antara lain:  

1. Abu Muhammad Ordoni. Fatimah Buah Cinta Rasulullah Saw. Sosok 

Sempurna Wanita Surga. Jakarta: Zahra, 2007. 

2. Fathi Fawzi „AbdAl-Mu‟thi. Perempuan-perempuan Surga . Jakarta: 

Zaman, 2008. 

3. Hashemi Rafsanjani. Misteri Kehidupan Fatimah Az Zahra Kajian 

atas Fungsi dan Peran Wanita. Bandung: Mizan, 1993. 

4. IbrahimAmini. Fatimah Az Zahra Wanita Teladan Sepanjang Masa. 

Jakarta: Lentera, 2006. 

5. Mahmud Mahdi Al Istambuli dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library 

research). Oleh karena iu teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan obyek pembahasan 

yang dimaksud.
12

 Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, 

dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadapsemua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer 

maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada pada buku Fatimah Az 

                                                           
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 82. 
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Zahra Wanita Teladan Sepanjang Masa karangan Ibrahim Amini dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun 

permasalahannya meliputi keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai wanita 

yang tangguh seperti halnya tokoh pewayangan Srikandi yang kemudian 

direlevansikan dalam materi Akidah Akhlak. 

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis 

isi untuk melaksanakan kajian terhadap keteladanan Fatimah Az Zahra 

sebagai wanita tangguh dalam buku Fatimah Az Zahra Wanita Teladan 

Sepanjang Masa. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah analisis 

isi (content analysis). Menurut Moleong bahwa kajian isi adalahteknik yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan karakteristik pesan, 

dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.
13

 Hasil akhir dari analisis isi 

adalah diperolehnya keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai wanita yang 

tangguh dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 220. 
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G. Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Pada bab 

pertama memuat prosedur penelitian yakni berangkat dari melakukan penjajagan 

awal di lokasi penelitian (place), peneliti menemukan beberapa fenomena 

kegiatan (activities) yang unik yang dilakukan oleh orang (actors) dalam lokasi 

tersebut. Dari sini peneliti menemukan beberapa gejala social yang bersifat 

holistic. Adapun bagian ini adalah latar belakang masalah.  

Untuk selanjutnya, mencangkup bab-bab yang membahas masalah yang 

telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari 

bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan sebagai berikut.  

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori dan atau telaah 

pustaka, metode kajian dan analisis data. 

Bab II berisi tentang kajian teori tentang keteladanan, serta materi Akidah 

Akhlak yang digunakan sebagai acuan yang dapat menjadi landasan dalam 

melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 

Bab III adalah paparan data yang mendeskripsikan tentang 

keteladananFatimah Az Zahra sebagai wanita tangguh. Bab ini berisi tentang 

profil sejarah kehidupan Fatimah Az Zahra, nilai keteladanan Fatimah Az Zahra 

sebagai Srikandi Islam dalam kehidupannya. 
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Bab IV merupakan analisis data yang meliputi analisis tentang keteladanan 

Fatimah Az Zahra sebagai wanita yang tangguh yang direlevansikan dalam 

materi Akidah Akhlak. 

Bab V adalah bab terkhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Keteladanan 

1. Pengertian Keteladanan 

Dalam KBBI disebutkan bahwa “Keteladanan” berasal dari kata dasar 

“Teladan” yang artinya patut dicontoh  dan ditiru. Oleh karena itu 

“Keteladanan” adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dapat dicontoh. Dalam 

bahasa Arab “Keteladanan” dikenal dengan kata uswah dan qudwah. Secara 

etimologi kata tersebut memiliki persamaan arti “pengobatan dan 

perbaikan”.14
 

Menurut Al-Ashfahani, al- uswah dan al-iswah sebagaimana kata al-

qudwah dan al-qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia 

mengikuti manusia lain, apakah dalam keadaan kebaikan, kejelekan, 

kejahatan, atau kemurtadan. Senada dengan Al-Ashfahani, Ibn Zakaria 

mendefinisikan, bahwa uswah berarti qudwah yang artinya ikutan,mengikuti 

yang diikuti.
15

 

Dengan demikian keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau 

dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Dalamhal ini keteladanan yang 

dimaksudnya yaitu keteladanan yang dapet dijadikan sebagai alat pendidikan 
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 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002) 117. 
15

Ibid. 
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Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian uswah dalam 

ayat-ayat al-Qur‟an. 

a. Landasan Teologis 

Salah satu metode yang dianggap besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar adalah metode pendidikan dengan 

keteladanan. Yang dimaksud metode keteladanan disini yaitu suatu 

metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
16

 

Sebagai pendidikan yang bersumber kepada al-Qur‟an dan al-Hadist, 

tentunya metode keteladanan berpacu kepada kedua sumber tersebut. 

Dalam al-Qur‟an “keteladanan” diistilahkan dengan kata Uswah, kata ini 

terulang sebanyak 3 kali dalam dua surat, yaitu dalam QS. Mumtahana 

ayat 4 dan 6 serta QS. al-Ahzab ayat 21:
17

 

    

   

      

                                                           
16

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an (Bandung: Alfabeta, 2009), 

150. 
17

 Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam ,117-119. 
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada 

Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia....”. (QS. 

Mumtahana: 4)
18

 

    
   

   
   

     
      

Artinya: “Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada 

teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap 

(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. dan Barangsiapa 

yang berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji” (QS. Mumtahana: 6)
19

 

     
   

    
  

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

                                                           
18

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabul 

Nuzul dan Hadist Sahih, 549.  
19

 Ibid, 550.  
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dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS. al-

Ahzab: 21)
20

 

Ketiga ayat tersebut memperlihatkan bahwa kata uswah selalu 

digandengkan dengan sesuatu yang positif H}asanah (baik) dan suasana 

yang sangat menyenangkan yaitu bertemu dengan Tuhan semesta alam.
21

 

Dalam diri Rasulullah Allah telah menyusun suatu bentuk 

metodologi pendidikan Islam yang sempurna, suatu bentuk yang hidup 

dan abadi selama sejarah masih berlangsung. Berkenaan dengan itu, 

Aisyah ra pernah ditanya tentang pribadi Rasulullah, dan beliau 

menjawab bahwa pribadi Rasulullah adalah al-Qur‟an.sebuah jawaban 

yang sangat rinngkas tetapi pengertiannya sangat dalam, luas dan 

mengagumkan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah saksi hidup 

tentang jiwa, hakikat, dan tuntunan al-Qur‟an.22
 

Dengan demikian, keteladanan adalah salah satu metode pendidikan 

yang diterapkan oleh Rasulullah dan dianggap paling banyak 

pengaruhnya terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. 

Oleh karena itu, apabila seorang pendidik mendasarkan metode 

pendidikannya kepada keteladanan, maka konsekuensinya harus dapat 

memberikan teladan (contoh yang baik) kepada peserta didiknya dengan 

                                                           
20

 Ibid, 420.  
21

 Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 119. 
22

  Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, 150. 
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berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah Saw.
23

 Sesuai dengan 

QS. al-Baqarah ayat 44 :  

   
  

  
    

     
Artinya: Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu 

membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?  (QS. al-

Baqarah:44)
24

 

Maksud ayat diatas adalah pertanyaan tentang seseorang yang 

mengetahui suatu kebenaran yang haq, tetapi ia tidak melakukannya. 

Berhubungan dengan keteladanan yaitu ketika seorang tokoh yang 

memang harusnya bisa dijadikan panutan hendaknya ia memperbaiki dan 

mengamalkan segala perbuatan yang baik pada dirinya sensiri sebelum 

memerintahkan atau mengajarkan kepada orang lain. 

 

b. Landasan Psikologis 

Secara psikologis ternyata manusia memang memerlukan tokoh 

teladan dalam hidupnya, ini adalah sifat fitrah dari manusia. Taqlid 

                                                           
23

 Ibid, 153. 
24

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabul 

Nuzul dan Hadist Sahih, 7. 
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(meniru) adalah salah satu sifat pembawaan manusia.
25

 Peniruan 

bersumber dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa 

dirinya berada dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain (empati) 

sehingga dalam peniruan ini, anak-anak cenderung meniru orang dewasa, 

kaum lemah cenderung meniru kaum kuat, serta bawahan meniru atasan. 

Naluri ketundukkan pun bisa dikategorikan sebagai pendorong untuk 

meniru, terutama anggota suatu kelompok pada pemimpin kelompok 

tersebut. Dan dalam perkembangannya, naluri untuk meniru itu mulai 

terarahkan dan mencapai puncaknya ketika konsep pendidikan Islam 

mulai ditegakkan sehingga naluri meniru disempurnakan oleh adanya 

kesadaran, ketinggian, dan tujuan yang mulia.
26

 

Ada beberapa unsur yang menyebabkan seseorang pada saat tertentu 

suka meniru (meneladani) orang lain, yaitu: pertama pada setiap orang 

ada dorongan dalam dirinya berupa keinginan halus yang tidak 

dirasakannya untuk meniru (meneladani) orang yang dikaguminya, baik 

dalam aksen bicaranya, cara bergerak, cara bergaul, cara menulis, dan 

sebagian besar yaitu tingkah lakunya, itu semua berjalan tanpa disengaja. 

Kedua pada usia tertentu seseorang memiliki kesiapan untuk meniru. 

Biasanya orang pada usia tertentu mempunyai potensi berupa kesiapan 
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 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), 143. 
26

 An-Nahlawi, Pendidikan Islamdi Rumah, Sekolah, Masyarakat (Jakarta: Gema Insani, 
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untuk meniru perilaku orang yang dijadikan idola dalam hidupnya. 

Potensi ini ada pada setiap orang sesuai dengan perkembangan kejiwaan 

anak tersebut. Ketiga dalam melakukan peniruan pada diri seseorang ada 

suatu tujuan yang yang bersifat naluriah. Setiap peniruan mempunyai 

tujuan yang kadang-kadang diketahui oleh dirinya sendiri dan kadang-

kadang tidak diketahui apa tujuannya.
27

 

 

2. Azaz Pendidikan dalam Keteladanan 

Tinjauan dari sudut ilmiah menunjukkan bahwa, pada dasarnya, 

keteladanan memiliki beberapa azaz kependidikan,  pertama pendidikan 

Islami merupakan konsep yang senantiasa menyeru pada jalan Allah. Dengan 

demikian seorang pendidik dituntut untuk menjadi teladan dihadapan anak 

didiknya, bersegera untukk berkorban, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang 

hina. Artinya setiap anak didik akan meneladani gurunya dan benar-benar 

puas terhadap ajaran yang diajarkan kepadanya sehingga perilaku ideal yang 

diharapkan pada setiap anak merupakan tuntutan realistis dan 

dapatdiaplikasikan. Kedua sesungguhnya Islam telah menjadikan kepribadian 

Rasulullah sebagai teladan abadi dan aktual bagi pendidik dan generasi muda 

sehingga setiap kali kita membaca riwayatbeliau. Semakin bertambahlah 

kecintaan dan hasrat kita untuk meneladani beliau. Islam menyajikan 

                                                           
27

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, 154-156. 



26 

 

 

keteladanan ini agarmanusia menerapkan suri tauladan itu kepada dirinya 

sendiri.
28

 

 

 

3. Bentuk Pendidikan dalam Keteladanan 

Ada dua bentuk metode pendidikan keteladanan, yaitu yang disengaja 

dan dipolakan sehingga sasaran dan perubahan perilaku dan pemikiran anak 

sudah direncanakan dan ditargetkan, dan ada bentuk yang tidak disengaja dan 

tidak dipolakan. Kedua bentuk ini ada yang berpengaruh secara langsung 

pada perilaku anak dan ada pula yang memerlukan proses lebih jauh.  

a. Bentuk Pengaruh Keteladanan Yang Tidak Disengaja 

Dalam hal ini pendidik tampil sebagai figure yang dapat 

memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Bentuk pendidikan seperti ini keberhasilannya  banyak tergantung pada 

kualitas kesungguhan realisasi karakteristik pendidik yang diteladani, 

seperti kualitas keilmuannya, kepemimpinannya, keikhlasannya, dan 

lain sebagainya. Dalam kondisi pendidikan seperti ini, pengaruh teladan 

berjalan secara langsung tanpa disengaja. Oleh karena itu, setiap orang 

yang diharapkan menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah 

lakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab dihadapan 

Allah dalam segala hal yang diikuti oleh orang lain sebagai 
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 An-Nahlawi, Pendidikan Islamdi Rumah, Sekolah, Masyarakat, 262-263. 
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pengagumnya. Semakin tinggi kualitas pendidik akan semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan pendidikannya.
29

 

 

 

b. Bentuk Pengaruh Keteladanan Yang Disengaja 

Peneladanan kadang kala diupayakan secara sengaja, yaitu sang 

pendidik sengaja memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya 

supaya dapat menirunya. Contohnya, guru memberikan contoh 

membaca yang baik agar para murid menirunya, imam membaikkan 

shalatnya dalam mengajarkan shalat yang sempurna kepada 

ma‟mumnya, atau komandan maju ke depan barisan dalam jihad untuk 

menanamkan keberanian, pengorbanan, dan kegigihan dalam jiwa 

pasukannya.
30

 Pendidik juga dapat menceritakan tokoh-tokoh besar 

yang memiliki nilai kehidupan yang baik sehingga dapat dijadikan suri 

tauladan bagi murid-muridnya. 

 

4. Kekurangan dan Kelebihan 

a. Kekurangan Metode keteladanan 

Adapun kelemahan dari metode keteladanan adalah:  

                                                           
29
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1) Jika figur yang mereka contoh tidak baik, mereka cenderung untuk 

mengikuti tidak baik. 

2) Jika teori tanpa praktik akan menimbulkan verbalisme.
31

 

b. Kelebihan Metode Keteladanan 

Di antara keuntungan metode keteladanan adalah: 

1) Akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajari di sekolah. 

2) Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya. 

3) Agar tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik. 

4) Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat baik, maka akan tercipta situasi yang baik. 

5) Tercipta hubungan harmonis antara guru dan siswa. 

6) Secara tidak langsung guru dapat menerapkan ilmu yang 

diajarkannya. 

7) Mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan dicontoh oleh 

siswanya.
32

 

 

B. Srikandi 

1. Profil Srikandi 
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Dalam KBBI Srikandi memiliki arti yaitu nama seorang istri Arjuna 

(tokoh wayang) yang sangat berani dan pandai memanah. Diartikan juga 

sebagai wanita yang gagah berani, pahlawan wanita. Atau sebagai atlet 

wanita, terutama atlet wanita pemanah.
33

 

 

Srikandi adalah salah satu putri Raja Drupada dan Dewi Gandawati dari 

kerajaan Panchala. Ia mempunyai saudara kandung bernama Dewi Drupadi 

yang menjadi istri Prabu Puntadewa dan adik bungsu yang bernama Raden 

Drestadumna.
34

 Srikandi berasal dari api yang dipuja oleh Prabu Drupada. 

Sang prabu berbuat seperti ini, sebab ia ingin membals sakit hatinya terhadap 

Pendeta Durna. Saat itu Prabu Drupada dipermalukan oleh Pendeta Durna 

yang menyuruh Kurawa dan Pandawa untuk memukuli dan menyeretnya, 

seperti orang yang hina. Sementara Pendeta Durna berbuat seperti itu, sebab 

ia juga dendam terhadap Prabu Drupada. Akibat Pendeta Durna memenggil 

raja dengan panggilan Sucitra “nama kecilnya.” Maka Pendeta Durna 

dipukuli oleh prajurit Prabu Drupada sampai wajah dan badannya mendapat 

luka. Merasa sakit hati itulah, Prabu Drupada memuja api suci sebagai bayi. 

Yang kemudian diberi nama Srikandi.
35
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Srikandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam 

mempergunakan senjata panah. Kepandaiannya tersebut didapatkannya 

ketika ia berguru kepada Arjuna, yang kemudian menjadi suaminya. Bersama 

Arjuna, ia belajar memanah, sehingga menjadi prajurit wanita yang 

kepandaian memanahnya tiada tanding. Tabiat Srikandi layaknya tabiat laki-

laki. Ia gemar pada peperangan, karena itu ia disebut putri prajurit. 

Sebelum menjadi isri Arjuna, srikandi pernah dipinang oleh Prabu 

Jungkungmardea dari negara Parangkubarja, hingga ayahandanya tergiur 

untuk menerima pinangan itu. Akan tetapi, Dewi Srikandi lalu mengadu pada 

Raden Arjuan, maka dibelahlah Srikandi dan Jungkungmardea dibunuh oleh 

Arjuna.
36

  

Dewi Srikandi bermata jaitan, berhidung mancung, bermuka 

mendongak, menandakan ia putrid bersuara dencing. Bersanggul gede (nama 

bentuk sanggul). Berjamang dengan garuda membelakang. Sebagian rambut 

terurai bentuk polos. Berkalungbulan sabit. Berkain diodot putren (pakaian 

putrid dalam keraton). 

Srikandi merupakan sosok wanita yang banyak bicara, tetapi selalu 

sanggup menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selain dia mempunyai 

sifat jujur, setia terhadap suami, bertatakrama dengan baik kepada siapa pun, 

ramah, serta selalu membela kebenaran.
37
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Dewi Srikandi menjadi suri teladan prajurit wanita. Ia bertindak sebagai 

penanggung jawab keselamatan dan keamanan kesatrian Madukara dengan 

segala isinya. 
38

 Sewaktu perang Baratayuda, Srikandi sebagai senopati, serta 

menghadapi lawan tangguh, yaitu Resi Bima. Disebabkan Srikandi dirasuki 

sukama Dewi Amba yang dendam terhadap Bisma, karena pernah ditolak 

cintanya, maka Srikandi tega dan mampu membunuh Bisma dengan panah 

Pasopati yang dimiliki oleh Arjuna.  

Seusai perang Baratayuda, Srikandi mati oleh Aswatama (anak Durna). 

Sewaktu Srikandi menunggu Parikesit, ia tertidur. Akhirnya dengan mudah 

Aswatama memotong kepalanya. Demi membalas sakit hatinya, sebab 

sesepuh Kurawa banyak yang mati terutama Bisma.
39

 

 

 

2. Perempuan sebagai Srikandi 

Terdapat banyak nilai-nilai positif pada gerakan wanita kontenporer, 

karena pintu pengetahuan yang dibukakan dihadapannya menjadikan ia 

mampu berkreativitas pada banyak bidang ilmu. Pintu pekerjaan dan 

eksperimen yang dibukakan untuknya serta pemberian kesempatan untuk 

mencari keahlian menjadikan ia mampu mewujudkan banyak hal positif 
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dibidang ini. Begitu juga yang berhubungan dengan realitas politik, social, 

dan budaya secara umum.
40

 

Kemajuan bernuansa teknologi menjadi isu actual pada wilayah kerja. 

Penggunaan jasa yang bersinergi dengan kebutuhan kerja hari ini. Sejumlah 

kompetensi memerlukan kompetensi tinggi untuk meraih kesempatan kerja. 

Globalisasi memungkinkan seseorang bekerja siapa saja, di mana saja dan 

berkembang tanpa batas ruang dan waktu. 
41

 

Perkembangan zaman, menjadikan perempuan-perempuan kini diakui 

memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perjuangan kaum yang dulu 

disebut-sebut hanya memenuhi peran domestic ini: masak (memasak), manak 

(melahirkan), dan macak (bersolek) mulai bergeser setara dengan laki-laki. 

Perempuan bisa melakukan peran sesuai dengan bakat dan potensi yang 

telah terasah dengan pola pendidikan dan pengalaman hidupnya. Perempuan 

bisa saja berperan pada sector kerja yang didominasi laki-laki.
42

 

Penguatan kesetaraan ini semakin nyata saat mulai bermunculan para 

perempuan dengan sederet prestasi. Ambillah contoh wanita-wanita hebat 

seperti Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Khofifah Indarparawansa 

(Menteri Sosial). Mereka adalah wanita yang memiliki peranan penting 

dalam masyarakat. Tri Rismaharini yang terbukti mampu memimpin kota 
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Surabaya menjadi kota yang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari sistem 

pemerintahannya hingga sistem penataan kotanya. Sedangkan Khofifah 

Indarparawansa merupakan aktivis politik. Ia memiliki jiwa pemberani, 

terbukti Khofifah pernah membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi 

Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998. Pidato 

pernyataan sikap tersebut dianggap sangat kritis. Isinya bukan hanya sebuah 

kritikan tetapi bukti nyata. Pidato tersebut menjadi pidato yang monumental 

yang menjadikan nama Khofifah semakin dikenal banyak orang. Bukan 

hanya kritis, Khofifah juga cerdas.
43

 Ini adalah bukti beberapa dari berjuta 

perempuan Indonesia yang mampu bekerja dan berfikir sama halnya seorang 

laki-laki.  Bisa berkarir, bisa bermasyarakat dan bisa memimpin. 

Uniknya, segudang prestasi membuat mereka dijuluki sebagai Srikandi. 

Karena dalam cerita Mahabarata, Srikandi adalah seorang perempuan yang 

digambarkan memiliki kemampuan memanah di atas rata-rata. Ia adalah 

sosok ideal perempuan yang hidup. Ia adalah sosok ideal perempuan yang 

hidup dizamannya. Tidak hanya cantik namun juga memiliki kemampuan 

untuk mengerjakan tugas-tugas yang bersifat maskulin seperti berperang atau 

berburu sama baiknya laki-laki. 

Diantara para istri Arjuna, Srikandi bahkan disebut-sebut sebagai istri 

yang paling ideal. Ia bisa mengimbangi olah kanuragan sang suami, sehingga 
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Arjuna merasa banyak terbantu. Tidak hanya dalam melaksanakan tugasnya 

di rumah dalam peraan domestic, namun ia juga berprestasi dalam 

melaksanakan “dharma”-nya sebagai ksatria di medan perang. 

Inilah alasan Srikandi dipilih menjadi sosok wanita yang menginspirasi 

perempuan modern untuk berprestasi dengan memaksimalkan potensi 

mereka. Menurut Sri Jadiah Alnur, yang dikutip dalam buku Srikandi Merah 

Putih, perempuan modern yang berprestasi adalah perempuan yang 

menyadari kodratnya, berjuang menuntut kesamaan hak dan kesempatan 

seperti halnya laki-laki, tanpa harus mengorbankan kodratnya sebagai 

perempuan.
44

 

Bukti nyata eksistensi perempuan dihormati oleh Islam terlihat dalam 

kehidupan masyarakat muslim periode awal. Kisah Khadijah seorang 

pengusaha yang sukses jauh sebelum menikh dengan Rasulullah. Setelah 

menikah dengan Rasulullah Khadijah sebagai pendorong semangat Nabi, 

serta penyandang dana kegiatan dakwah Rasulullah.  

Dengan demikian seorang wanita tidak dilarang untuk menjadi seorang 

pengusaha, karyawati, atau pekerjaan di bidang lainnya. Untuk itu perlu 

diperhatikan untuk mendorong anita aktif dan produktif, yaitu: pertama, 

harus tetap disadari bahwa dalam hal peran, perempuan memiliki peran 

kodrati (misal hamil, melahirkan, menyusui) yang tidak bisa ditukar dan tidak 

boleh ditolak. Kedua, perempuan harus menyadari bahwa dirinya memiliki 
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kesetaraan (bukan keseragaman) dengan kaum laki-laki.  Ketiga, berkaitan 

dengan kesempatan, haruslah dihindari adanya praktik kapitalistik, 

menyubordinatkan perempuan.
45

 

 

C. Materi Akidah Akhlak 

1. Pengertian Akidah Akhlak 

Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab   َ  َ َ - ُ  ِ ََْ  - ً  َ ْ ِ َ  yang artinya 

ikatan, simpulan, dan sangkutan. Jadi akidah menurut bahasa adalah 

menghubungkan ujung sesuatu dengan ujung sesuatu yang lain sehingga 

menjadi sutu ikatan yang kuat dan sulit dibuka. Secara teknis akidah juga 

diartikan dengan iman, keyakinan, dan kepercayaan. Adapun akidah menrut 

istilah adalah pernyataan diri mengikatkan jiwa untuk mempercayai bahwa 

Allah Swt saja yang berhak dipatuhi dan diikuti, dengan melaksanakan segala 

perintahNya menjauhi laranganNya dan berpedoman hidup keoada al-Qur‟an 

dan al-Hadits.
46

 

Akhlak berasal dari kata jamak bahasa Arab akhlaq, kata mufradnya 

ialah khulqun yang berarti as-sajiyah (perangai), at}-t}abi’ah  (watak), al-‘adat 

(kebiasaan) dan al-muru’ah (adab yang baik). Secara bahasa pengertian dari 

kata akhlak sering disamakan dengan kata moral, dan etika. Akhlak 

                                                           
45

 Sri Suhandjati Sukri, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender (Yogyakarta: 

Gama Media, 2002), 179.  
46

 Ali Nuru Sobahi, Aqidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah (Depok: CV Arya Duta, t.t), 3. 



36 

 

 

merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan 

diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.
47

 

Mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari 

akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan 

memperdalam akidah akhlak sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat dan/atau 

memasuki lapangan kerja.
48

 

Pada aspek akidah ditekankan pada pemahaman dan pengamalan dan 

prinsip-prinsip akidah Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan 

tentang aliran-aliran dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan 

iman yang inklusif dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang konsep 

Tauhid dalam Islam serta perbuatan syirik dan implikasinya dalam 

kehidupan. Aspek akhlak, di samping berupa pembiasaan dalam menjalankan 

akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai dengan tingkatan 

pengembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan metode 

peningkatan kualitas akhlak.
49
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Secara substansial mata pelajaran Akidah Akhlak memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan unttuk melakukan 

akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.
50

 

2. Tujuan Akidah Akhlak 

Mata pelajaran Akidah Akhlak memiliki tujuan untuk :   

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan 

serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah Swt.  

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan 

individu maupun social, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai 

akidah Islam.
51

 

 

3. Ruang Lingkup Akidah Akhlak 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah meliputi: 

a. Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode 

peningkatannya, al-asma’ al-h}usna, konsep Tauhid dalam Islam, syirik 
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dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam 

serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam 

ilmu kalam (klasik dan modern). 

b. Aspek akhlak terpuji meliputi: masalah akhlak yang meliputi pengertian 

akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan 

kualitas akhlak, macam-macam akhlak terpuji seperti h}usnuz}an, taubat, 

akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima 

tamu, adil, rida, amal salih, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji 

dalam pergaulan remaja seta pengenalan tentang tasawuf. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi: riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan 

dosa besar seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri dan 

mengkonsumsi narkoba. 

d. Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru, adab membesuk 

orang sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima 

tamu, melakukan takziyah, adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang 

lebih tua yang lebih muda dan lawan jenis, adab membaca al-Qur‟an dan 

berdo‟a. 

e. Aspek kisah meliputi: kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf, Ulul 

Azmi, kisah sahabat: Fatimatuzzahrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar 

al-Ghifari, Uwes al-Qarni, al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Iqbal.
52

 

4. Karakteristik Materi Akidah Akhlak 
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Karakteristik mata pelajaran Akidah Akhlak dimaksudkan adalah ciri-

ciri khas dari mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya dalam lingkup Pendidikan Agama Islam. Untuk menggali 

karakteristik mata pelajaran bias bertolak dari pengertian dan ruang lingkup 

mata pelajaran tersebut, serta tujuan atau orientasinya. 

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum 

karakteristik mata pelajaran Akidah Akhlak lebih menekankan kepada 

pengetahuan, pemahaman dan penghayatan siswa terhadap keyakinan/ 

kepercayaan (keimanan) serta perwujudan keyakinan dalam bentuk sikap 

hidup siswa, baik perkataan maupun amal perbuatan, dalam berbagai aspek 

kehidupannya sehari-hari.
53

 

 

 

5. Klasifikasi Materi Akidah Akhlak 

Jenis materi pembelajaran dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Materi jenis fakta 

berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambing, peristiwa 

sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain-lain. Misalnya 

ka‟bah terletak di Makkah. (2) Materi jenis konsep berupa pengertian, 

definisi, hakikat inti, dan isi. Misalnya pengertian tawadhu‟ adalah ….. (3) 

Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus atau paradigma. Misalnya (jika… 
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maka ….) jika berbuat kebajikan maka mendapatkan pahala dari Allah Swt. 

(4) Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah atau cara-cara. Misalnya 

langkah-langkah berwudhu ialah niat, membasuh wajah, membasuk tangan 

sampai siku, mengusap kepala,membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib.
54

 

6. Materi Akidah Akhlah di Madrasah Aliyah 

Adapun materi-materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah antara lain 

sebagai berikut: 

a. Materi Akidah Akhlak kelas X di Madrasah Aliyah
55

 

1) Bab 1 yaitu Akidah Islam, membahas tentang pengertian akidah, 

dalil dalam akidah, tujuan akidah islam, metode-metodepeningkatan 

kualitas akidah dan prinsip-prinsip akidah Islam. 

2) Bab 2 yaitu Tauhid, membahas tentang pengertian tauhid, nama-

nama ilmu tauhid, ruang lingkup tauhid, macam-macam tauhid, 

memahami makna kalimat tauhid, hikmah dan manfaat bertauhid 

serta bahaya tidak bertauhid. 

3) Bab 3 yaitu Akhlak, membahas tentang pengertian akhlak dan 

macam-macam akhlak. 

4) Bab 4 yaitu Akhlak terpuji, membahas tentang induk-induk akhlak 

terpuji, membiasakan sikap iffah, mengembangkan sikap syaja’ah. 
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5) Bab 5 yaitu Akhlak tercela, membahas tentang h}ubbu ad dunya>, 

Hasad, Takabbur-Ujub, Riya>’. 

6) Bab 6 yaitu Membahas tentang Syukur, Qana‟ah, Ridla dan Sabar. 

7) Bab 7 yaitu Hormat kepada Orang Tua dan Guru, menjelaskan 

tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. 

8) Bab 8 yaitu Kisah Teladan Nabi Yusuf, membahas tentang 

perjalanan hidup Nabi Yusuf dan ibrah atau pelajaran yang dapat 

diambil dari kisah Nabi Yusuf. 

9) Bab 9 yaitu Syirik, membahas tentang pengertian syirik, macam-

macam syirik, contoh perilaku orang syirik, bahaya perbuatan 

syirik, cara menghindari syirik. 

10) Bab 10 yaitu Asmaul Husna, membahas lafal dan arti Asmaul 

Husna serta mengkaji 10 Asmaul Husna. 

11) Bab 11 yaitu Akhlak Terpuji, membahas tentang H}usnuz}z}an, Raja>’, 

Taubat. 

12) Bab 12 yaitu Akhlak Tercela, membahas tentang Licik, Tamak, 

Zalim, Diskriminasi. 

13) Bab 13 yaitu Menjenguk Saudara, membahas tentang adab 

menengok orang sakit, hikmah sakit, menghadapi orang yang mau 

meninggal, hal-hal yang dilakukan sesaat setelah orang meninggal. 
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14) Bab 14 yaitu Kisah Teladan Rasul Ulul Azmi, membahas tentang 

pengertian, sifat-sifat serta Rasul-rasul Ulul Azmi. 

b. Materi Akidah Akhlak kelas XI di Madrasah Aliyah
56

 

1) Bab 1 yaitu Ilmu Kalam, membahas tentang pengertian dan fungsi 

ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dan ilmu Islam lainnya. 

2) Bab 2 yaitu Aliran-aliran Ilmu Kalam dan Cara menyikapinya, 

membahas tentang ideologi dan tokoh-tokoh Ilmu Kalam, 

menyikapi perbedaan aliran. 

3) Bab 3 yaitu Berakhlak Terpuji, membahas tentang akhlak 

berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, serta 

membiasakan berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan 

menerima tamu sesuai Akhlak Islam. 

4) Bab 4 yaitu Menghindari Dosa Besar, membahas tentang pengertian 

dosa besar, yang termasuk kedalam dosa besar, menghindari 

mabuk-mabukkan, berjudi, berzina, mencuri dan mengkonsumsi 

narkoba. 

5) Bab 5 yaitu Tasawuf, membahas tentang pengertian tasawuf, 

menerapkan perilaku bertasawuf. 

6) Bab 6 yaitu Berakhlak Terpuji, membahas tentang akhlak terpuji, 

membiasakan berakhlak terpuji. 
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7) Bab 7 yaitu Akhlak Terpuji dalam Pergaulan, membahas tentang 

akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, berakhlak terpuji dalam 

pergaulan. 

8) Bab 8 yaitu Menghindari Akhlak Tercela, membahas tentang yang 

termasuk akhlak tercela Israf, Tabzir dan Fitnah, serta menghindari  

Israf, Tabzir dan Fitnah. 

c. Materi Akidah Akhlak kelas XII di Madrasah Aliyah
57

 

1) Bab 1 yaitu Tarekat Tokoh dan Ajarannya, membahas tentang 

pengertian tarekat, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifa‟iyah, tarekat 

Syaziliyah, tarekat Maulawiyah, tarekat Syathariyah, tarekat 

Naqsabandiyah, tarekat Suhrawardiyah. 

2) Bab 2 yaitu Tarekat Muktabarah di Indonesia, menjelaskan tentang 

tokoh-tokoh sufi Indonesia, tarekat-tarekat Mu’tabarah di 

Indonesia, perbandingan tarekat-tarekat Mu’tabarah di Indonesia, 

ajaran tarekat Mu’tabarah dan fenomena kehidupan sekarang. 

3) Bab 3 yaitu Peran Tasawuf dalam Kehidupan Modern, menjelaskan 

tentang problematika masyarakat modern, relevansi tasawuf dalam 

kehidupan modern, peranan tasawuf dalam kehidupan modern, 

penerapan tasawuf dalam kehidupan modern. 
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4) Bab 4 yaitu Kewajiban-kewajiban Manusia, menjelaskan tentang 

kewajiban terhadap Allah, terhadap Rasul, kewajiban manusia 

terhadap diri sendiri, keduanorang tua, dan keluarga, kewajiban 

terhadap sesama Muslim dan Non Muslim, kewajiban terhadap 

lingkungan. 

5) Bab 5 yaitu perilaku tercela, membahas tentang perilaku Syirik, 

durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, membunuh, zina, serta 

hikmah menghindari perilaku dosa besar. 

6) Bab 6 yaitu, Kisah-kisah Orang Durhaka, membahas tentang kisah 

Abu Lahab dan istrinya, kisah istri Nabi Luth As. 
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BAB III 

KETELADANAN FATIMAH AZ ZAHRA  

 

A. Profil Fatimah Az Zahra 

Fatimah Az Zahra adalah seorang perempuan yang diciptakan Allah untuk 

menjadi sebuah tanda kekuatanNya yang menakjubkan dan tak tertandingi. Allah 

menciptakan Fatimah Az Zahra untuk menjadi tanda kemampuanNya 

menciptakan seorang perempuan yang memiliki segenap keistimewaan akhlak 

dan bakat.  

Fatimah Az Zahra ialah seorang putri dari dua manusia yang agung, 

Rasulullah Saw dan Sayyidah Khadijah , dan istri Imam Ali bin Abi Thalib. 

Ibunya bernama Siti Khadijah binti Khuwalid yang merupakan istri pertama 

Rasulullah Saw. Seorang perempuan yang beriman dan bersabar, dan selalu 

mendampingi Rasulullah Saw memperkuat ketegaran tubuhnya dan meringankan 

kesedihannya, serta mengorbankan seluruh harta dan kekayaan yang 

dimilikinya.
58

 Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah 

bin Abu Muthalib. Ia berasal dari keturunan Bani Hasyim dan bemargakan 

Quraysi.
59
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Kalangan ulama Imaiyyah menyebutkan bahwa Fatimah Az Zahra lahir pada 

hari Jum‟at 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima setelah kenabian.60
 Abu Bashir 

meriwayatkan dari Abu Abdillah Ja‟far bin Muhammad berkata: “Fatimah 

dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun ke 45 dari kelahiran Nabi Saw. 

Menetap di Makkah selama 8 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau wafat 75 

hari setelah wafat ayahnya. Fatimah wafat pada hari Selasa tanggal 3 Jumadil 

Akhir tahun 11 H”.61
  

Sejak sebelum lahir, Fatimah Az Zahra sudah menunjukkan suatu kejaiban 

dan keistimewaan. Fatimah diciptakan dari setetes sperma yang dihasilkan dari 

makanan ilahiyah. Yaitu setandan kurma dan seikat anggur sebagai menu 

berbuka puasa 40 hari yang diperintahkan oleh Allah.
62

 Kelahiran Fatimah pun 

dibantu oleh empat wanita mulia. Mereka adalah Sarah (Ibu Nabi Ishaq), 

Maryam (Ibu Nabi Isa), Ummu Kaltsum (Saudara perempuan Nabi Musa), dan 

Asiah (Istri Fir‟aun). Allah mengirimkan wanita-wanita diatas untuk membantu 

kelahiran Fatimah karena para wanita-wanita saat itu tidak ada yang mau 

membantu Khadijah karena Khadijah selalu melindungi Rasulullah.
63

 

Keistimewaan yang lain dari Fatimah Az Zahra ketika masih dalam kandungan ia 
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dapat berbicara dengan ibunya. Ketika Fatimah Az Zahra lahir, langit menjadi 

terang oleh kecemerlangan wajahnya.
64

  

Rasulullah Saw sangat gembira sekali atas kelahiran putrinya ini. 

Kelahirannya dipandang Rasulullah Saw akan mendatangkan nasib baik dan 

barakah. Kemudian beliau memberi nama Fatimah dan memberi panggilan Az 

Zahra yang artinya cemerlang. 
65

 Nabi menduga Fatimah akan menjadi wanita 

yang sangat berpengaruh dalam dunia ini. Berkatalah Rasulullah Saw: Bahwa 

wanita paling mulia di surga nanti adalah Khadijah binti Khuwalid, Fatimah 

binti Muhammad, istri Fir’aun yang bernama Asiyah binti Muzakhim, dan 

Maryam binti Imran.
66

 

Fatimah Az Zahra merupakan anak bungsu Rasulullah Saw dari beberapa 

putri-putrinya. Setelah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah baru Fatimah. 

Rasulullah sangat mencintai Fatimah, hingga Fatimah datang kepadanya, beliau 

(Rasulullah Saw) langsung bangkit menyongsongnya, lalu mencium kening 

Fatimah dan mendudukkannya di tempat duduk Rasulullah Saw.
67

 

Fatimah hanya sempat menikmati kehadiran dan perawatan ibunya selama 

lima tahun saja. Setelah Khadijah meninggal dunia, Fatimah dididik oleh 

Rasulullah Saw. diriwayatkan bahwa Khadijah dan Rasulullah Saw mengasuh 
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anak semata wayang mereka dengan penuh perhatian.
68

 Rasulullah selalu 

memperhatikan pendidikan Fatimah agar ia bisa mengambil pelajaran yang 

banyak dari beliau berupa adab, kasih sayang dan bimbingan yang lurus. Seperti 

yang telah didapat oleh ibunya, Khadijah, berupa sifat-sifat yang suci dan 

perangai yang terpuji. Dengan dasar itu, Fatimah tumbuh di atas kesucian yang 

sempurna, kemuliaan jiwa, cinta kepada kebaikan dan berakhlak baik. Ia mampu 

mengambil keteladanan yang tinggi dari ayahnya segala perbuatan dan tingkah 

laku.
69

 

Fatimah melewatkan hidupnya, termasuk saat-saat terbaik masa mudanya, di 

bawah ketertekanan, ketegangan, dan kehilangan kegembiraan hidup. Semua 

berawal ketika Fatimah masih dalam penyusuan. Saat Rasulullah berdakwah 

secara terang-terangan, dan ternyata berhasil mengajak banyak orang untuk 

masuk Islam. Mereka yang masuk Islam pun disiksa oleh kaum Quraisy. 

Dipukuli, dianiaya, tidak diberi makan dengan tujuan agar mereka keluar dari 

agama Islam. Tetapi kaum muslim tetap dalam keimanannya. Dengan 

keberhasilan itu, Rasulullah banyak mendapat kecaman dari kaum Quraisy. 

Sampai mereka sepakat akan membunuh Rasulullah. Tidak puas dengan itu, 

kaum Quraisy memboikot kaum Muslim secara ekonomi. Kaum Quraisy 
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membuat perjanjian tertulis untuk tidak menjual apapun kepada kaum Muslim. 

Yang ada hanya rintihan kaum Muslim yang kelaparan. 

Dalam suasana yang berbahaya dan biadab itulah Fatimah Az Zahra 

menghabiskan masa penyusuan di lembah Abu Thalib. Ia disapih di sana dan 

belajar jalan di tanah yang panas di lembah tersebut. Ia belajar berbicara 

ditengah-tengah rintihan orang-orang yang kelaparan dan tangisan anak-anak 

yang tak mendapat makan. Ia mulai makan di masa pemboikotan dan kesusahan. 

Bila ia terbangun di malam hari yang tenang, ia mendapati para penjaga 

berkeliling di sekitar ayahnya dengan waspada dan siaga, karena khawatir 

serangan musuh terhadap beliau. Pedang-pedang yang terhunus berkilatan di 

depan matanya dalam kegelapan malam. Itu terjadi hampir selama 3 tahun.
70

 

Pada tahun kesepuluh kenabian, Abu Thalib (paman Rasulullah) dan Khadijah 

(ibunda Fatimah) menghadap sang Ilahi. Pada tahun itulah disebut dengan Tahun 

Kesedihan (‘am al-huzn), Rasulullah sangat kehilangan dua orang penolongnya, 

pendamping hidupnya, ibu dari anak-anaknya (Khadijah) serta sandaran dan 

pembela dalam dakwahnya (Abu Thalib).
71

  Semenjak kematian ibunya, Fatimah 

dihadapkan pada tanggung jawab yang besar dan berat seputar ayahnya yang 

melewati suasana susah penuh onak dan duri di jalan dakwah kepada Allah. 

Tugas yang ada pada ibunya sekarang bepindah tangan kepada Fatimah, mulai 

dari mengasihi ayahnya, meringankan kesedihan ayahnya, mengobati luka 
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Rasullullah Saw ketika berperang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Fatimah 

mendapat sebutan Ummu Abiha (Ibu Ayahnya).
72

  

Fatimah Az Zahra senantiasa menunggu ayahnya, Rasulullah, pulang dari 

medan perang. Fatimah sangat sayang dan setia kepada Rasulullah. Sampai suatu 

saat Fatimah menangis melihat Rasulullah pulang dari berjihad dengan warna 

kulit yang telah berubah dan bajunya basah setelah berperang. Fatimah adalah 

tujuan pertama Rasulullah setiba dari berjihad. Baru setelah Fatimah, Rasulullah 

pulang ke rumah para istri-istrinya.
73

 

Ketika Fatimah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan putrinya dengan 

pemuda yang kaya ilmu, spiritual yang tinggi serta akhlak yang baik, yaitu Ali 

bin Abu Thalib. Kemudian Rasulullah mengundang para sahabat sebagai saksi 

pada pernikahan Fatimah dan Ali. Fatimah dinikahi Ali bin Abu Thalib dengan 

mahar 400 mitsqal perak sebagai pelaksanaan sunnah (ajaran Nabi) yang tetap 

dan kewajiban yang harus dilaksananakan. 

Rasulullah menutup khutbah pernikahan dengan memintakan berkah bagi 

kedua mempelai dan memintakan keturunan yang baik untuk keduanya.
74

 

Kebahagiaan bukan hanya dirasakan oleh Fatimah, Ali dan Nabi Muhammad, 

tetapi seluruh masyarakatpun ikut berbahagia. 

                                                           
72

 Mahmud Mahdi al Istambuli dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi,  Wanita-wanita Sholihah 

dalam Cahaya Kenabian (Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2002), 115. 
73

 Syekh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Kisah-kisah Teladan Sahabat Nabi 1 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 116.   
74

  Al Istambuli, Sirah Shahabiyah Kisah Para Shahabat Wanita , 130. 



51 

 

 

Setelah 1 tahun pernikahan mereka berlalu, Fatimah melahirkan seorang bayi 

laki-laki yaitu al-Hasan pada tahun ke 3 Hijriyah. Sedangkan pada bulan Sya‟ban 

tahun ke 4 Hijriyah lahirlah Husain. Putra kedua Fatimah dan Ali. Benar-benar 

keberkahan datang pada keluarga Rasulullah. Pada tahun ke 5 Hijriyah Fatimah 

Az Zahra kembali melahirkan, kali ini Fatimah melahitkan bayi cantik tang 

diberi nama Zainab. Selang 2 tahun dari kelahiran Zainab, Fatimah melahirkan 

lagi dan diberi nama Ummu Kultsum. Semua nama-nama itu pemberian dari 

Rasulullah, ayah Fatimah Az Zahra. Jadi pernikahan Fatimah dan Ali bin Abu 

Thalib dikaruniai dua putra dan dua putri. Yang semua akan menjadi ahlulbait.
75

 

Fatimah binti Muhammad wafat 6 bulan setelah ayahnya, Rasulullah wafat. 

Tepatnya tanggal 3 Ramadhan tahun ke 11 Hijriyah. Sebelum wafat, Fatimah 

berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Ali, suaminya, dan Asma 

binti Umais. Ia minta jenazahnya diletakkan di keranda yang dibuat oleh Asma. 

Fatimah minta dimakamkan oleh Ali di waktu malam.
76

 

Setelah Fatimah merasa ajalnya telah dekat, ia bangkit dan membersihkan 

badan kemudian memakai pakaian yang baru. Setelah itu ia berbaring 

menghadap kiblat menunggu keputusan dari Allah. Sebelum hari menjelang sore, 

Fatimah telah dipanggil oleh Sang Khaliq.
77

 

Demikianlah kisah Fatimah az Zahra binti Muhammad. Kelahirannya 

merupakan berkah dan kegembiraan bagi kedua orang tuanya. Ia tumbuh dan 
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berkembang dalam naungan hidayah Islam. Dengan demikian, dirinya terbentuk 

dalam segala kebaikan hingga mampu berjuang demi Islam sejak kecil. Kapan 

pun dan diman pun ia akan selalu membela dan membantu ayahnya demi 

menegakkan agama Islam.  

Kehidupannya yang tak luput dari penderitaan dan kesedihan. Tetapi ia tetap 

sabar menghadapinya. Kedudukannya sebagai putri Rasulullah telah 

menempatkan dirinya pada posisi terhormat, terlebih ia adalah ibu dari al-Hasan 

dan al-Husain, dua orang pemimpin surge dan pelanjut keturunan baginda 

Rasulullah. Atas dasar itulah Fatimah layak menempati kedudukan sebagai salah 

satu dari empat pemimpin wanita surga.  

 

B. Keteladanan Fatimah Az Zahra  

Fatimah Az Zahra merupakan wanita teladan sepanjang masa. Keutamaan 

dan keistimewaan yang dimiliki Sayyidah Fatimah as bukan hanya disebabkan ia 

adalah putri Rasulullah. Apa yang membuat pribadinya menjadi begitu luhur dan 

dihormati, lantaran akhlak dan kepribadiannya yang sangat mulia.  

Dalam beberapa buku dijelaskan tentang sifat-sifat keteladanan Fatimah Az 

Zahra. Diantaranya dalam buku Perempuan-perempuan Surga terjemahan dari 

Sirah Sayyidat Nisa’ al-Jannah karya Fathi Fawzi „Abd al-Mu‟thi. Didalam 

bukunya al-Mu‟thi menyebutkan ada enam sifat keteladanan yang dalam diri 

Fatimah Az Zahra, yaitu sifat setia Fatimah terhadap suaminya Ali bin Abi 

Thalib, kepahlawanan yang ditunjukkan Fatimah sejak kecil, jihad Fatimah yang 
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dilakukan dibelakang layar, tanggung jawab Fatimah Az Zahra terhadap 

pekerjaan dan keluarganya, sifat amanah, serta kedermawanan Fatimah Az 

Zahra. 

Disebutkan juga didalam buku The Great Women terjemahan Nisa’ Fad}iyat 

Khaladahunna At-Tarikh karya Syaikh Muhammad Husain Salamah keteladanan 

Fatimah Az Zahra. Antara lain sifat pemberani, ummu abiha (ibu ayahnya), 

pekerja keras, kesabaran Fatimah dalam menghadapi ujian. 

Al Arifi meyebutkan dalam bukunya Kisah-kisah Wanita Teladan yang 

Penuh Motivasi, bahwa Fatimah istiqamah dalam berdakwah, mandiri, 

pemberani, serta amanah.  

Banyak sifat-sifat keteladanan yang ditulis Ibrahim Amini dalam bukunya 

Fatimah Az Zahra Wanita Teladan Sepanjang Masa. Antara lain: amanah, setia 

dan taat kepada suami, berlapang dada dan bertanggung jawab, tegar dan sabar  

dalam menghadapi ujian hidup, taat kepada Allah dan agama, tidak mudah 

tergoda dengan hal duniawi, cerdas, dll. 

Sungguh wanita yang mulia. Memiliki banyak sifat-sifat terpuji. Wanita 

yang memiliki banyak talenta. Layak kita sebut dengan Srikandi sebagai tokoh 

teladan dalam kehidupan sehari-hari. Srikandi adalah tokoh pewayangan. Dalam 

cerita jawa Srikandi diceritakan sebagai seorang wanita perkasa yang memiliki 

hobi berperang dan memanah. Keahlian memanahnya mengalahkan semuanya. Ia 

tiada tanding. Keahliannya memanah didapat dari suaminya, yaitu Arjuna. 
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Srikandi merupakan sosok wanita yang banyak bicara, tetapi selalu sanggup 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selain dia mempunyai sifat jujur, setia 

terhadap suami, bertatakrama dengan baik kepada siapa pun, ramah, serta selalu 

membela kebenaran.
78

 Dewi Srikandi menjadi suri teladan prajurit wanita. Ia 

memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dibuktikan dengan ia bertindak sebagai 

penanggung jawab keselamatan dan keamanan kesatrian Madukara dengan 

segala isinya. 
79

  

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa Srikandi adalah wanita yang 

mendekati sempurna pada masanya. Selain ia memiliki paras yang cantik, Dewi 

Srikandi bisa dibilang wanita ideal yang memiliki perilaku dan budi pekerti yang 

baik. Bukan hanya dalam melaksanakan tugas domestiknya (tugas rumah), Dewi 

Srikandi merupakan wanita yang tangguh, mampu melakukan apa yang 

dilakukan para kaum laki-laki, yaitu berperang. 

Sama halnya Srikandi, Fatimah Az Zahra merupakan wanita yang sempurna 

pada zamannya. Fatimah adalah seorang yang sangat mirip dengan ayahnya, 

Rasulullah. Mulai dari sifat-sifat dan watak-watak sama seperti Rasulullah. 

Rasulullah yang telah diketahui semua muslim memiliki jiwa yang agung, 

semangat yang tinggi, serta pemberani. 

Aisyah Ummul Mu‟minin berkata: “Saya tidak pernah melihat seseorang 

yang perkataan dan pembicaraannya paling menyerupai Rasulullah, selain 
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Fatimah”.80
 Lanjutnya: “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyamai 

Fatimah dalam hal keserupaannya dengan Nabi. Ketenangan dan 

keistiqamahannya dalam duduk maupun berdiri sebagaimana ketenangan dan 

keistiqamahan Nabi”.
81

 Dalam diri Fatimah terdapat keistimewaan akhlak yang 

istimewa dan karakter yang terpuji. Ini semua didapatkannya dari pendidikan 

yang diberikan oleh Rasulullah dan ibunya, Khadijah. Diantara sifat-sifat 

mulianya adalah sebagai berikut:  

1. Kejujuran dan Amanahnya 

Suatu hari ketika Rasulullah sakit, Fatimah dipanggil untuk menghadap 

ayahnya. Seperti biasa, meskipun dalam keadaan sakit, Rasul selalu 

menyambut kedatangan Fatimah dengan senyuman bahagia. Ketika 

Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Fatimah, sehingga Fatimah 

menangis dan rintihan tangisannya terdengar sampai luar. Seakan-akan ia 

sangat sedih dengan apa yang telah diucapkan oleh sang ayah. Tapi 

kemudian Nabi berbisik kembali kepada Fatimah, seketika itu Fatimah 

malah tersenyum bahagia.  

Di luar para istri-istri Rasulullah memperhatikan beliau berdua. Dan 

mereka pun bertanya-tanya, apa yang telah diucapkan Rasulullah sehingga 

Fatimah menangis dan kemudian tertawa. Merasa lebih sehat, kemudian 

Rasul pergi ke masjid. Ketika itu, saat Fatimah akan kembali kerumahnya, 
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para istri-istri Nabi menanyakan hal tadi. Akan tetapi Fatimah malah 

menjawab: “Aku tidak akan menyebarkan rahasia yang diamanatkan 

kepadaku”.
82

 

Begitulah sifat Fatimah, yang ingin menjaga sebuah rahasia, sekalipun 

yang menanyakan adalah istri-istri dari ayahnya sendiri. Bagi Az-Zahra 

sesuatu yang bersifat rahasia, harus benar-benar dijaga tidak boleh sampai 

bocor terdengar oleh orang lain. ia berusaha untuk menjadi seorang putri 

Nabi yang amanah.  

2. Kesetiaan dan Ketaatan terhadap Suami 

Rumah merupakan benteng tempat seseorang berlindung dari keletihan 

kehidupan, kesulitan dunia dan ancaman bencana masyarakat. Begitu pula 

dengan tugas Fatimah di dalam rumah. Ia paham benar posisi suaminya, Ali. 

Ia adalah panglima perang, yang selalu mendapat ancaman, bahkan nyawa 

menjadi taruhannya. Sehingga Fatimah senantiasa memberikan kehangatan, 

kasih sayang, cinta kasih terhadap suaminya. Dengan hatinya yang lembut 

Fatimah membalut luka Ali, serta membersihkan darah dari tubuh dan 

pakainnya. Sekalipun Fatimah sering ditinggal berbulan-bulan oleh Ali, 

tidak pernah Fatimah merasa kesal dan tidak terima. Ia menerima keadaan 

ini dengan penuh keikhlasan. Karena Fatimah tau bahwa yang dilakukan 

suaminya di luar adalah jihad untuk agamanya.  
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Fatimah senantiasa memberikan semangat kepada suaminya, memuji 

keberanian dan pengorbanannya, dan membantu Ali untuk mempersiapkan 

perlengkapan perang. Bagi Ali, Fatimah telah menghilangkan sakitnya, 

membuang letihnya, sehingga Imam Ali berkata: “Ketika aku 

memandangnya, hilanglah kesusahan dan kesedihanku”.83
 

3. Lapang dada dan Bertanggung jawab 

  
   

      

Artinya: “Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka)”. (QS. an-Nisa‟: 24).84
 

Sesungguhnya Fatimah termasuk wanita shalihah, ia senantiasa menjaga 

apa yang telah diamanahkan Ali kepadanya. Ia senantiasa menjadi seluruh isi 

rumahnya ketika ditinggal oleh Imam Ali berperang, yaitu harta dan 

anaknya. Fatimah tidak pernah membuat hati Ali terluka. Ia ingin mendapat 

ridha Allah dengan taat kepada suaminya.  

Ketika Rasulullah menetapkan pembagian pekerjaan, beliau 

memutuskan Fatimah Az Zahra mendapat bagian untuk mengurus semua 

pekerjaan di dalam rumah. Bagi Fatimah mengurus pekerjaan di rumah 

bukanlah sesuatu yang hina, karena dengan bekerja di dalam rumah Fatimah 
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bisa lebih fokus melaksanakan kewajibannya, mengurus dan mendidik anak-

anaknya. Fatimah berkata: “Tidak ada yang mengetahui kegembiraanku 

selain Allah”.85
 

Meski seorang putri dari Rasulullah, Fatimah melakukan pekerjaannya 

sendirian, tanpa ada seorang budak (pembantu). Ia mengambil air dengan 

qirbah (tempat air) sampai dadanya terluka dan menimbulkan bekas, ia 

menggiling dengan gilingan sehingga tangannya menjadi bengkak, ia 

membersihkan rumah sendirian, menyalakan api di bawah periuk membuat 

bajunya kotor semua.
86

 

Begitulah pekerjaan setiap harinya. Ia lakukan dengan penuh tanggung 

jawab, tanpa mengeluh sedikitpun. Karena Fatimah ingin menjadi istri dan 

ibu yang baik bagi suami dan anak-anaknya dan menyadari tugas dan peran 

wanita di dalam rumah. 

4. Kedermawanan dan Pengorbanan 

Rasulullah pernah bersabda, dan didengar oleh Fatimah Az zahra: 

“Penderma dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga 

dan jauh dari api neraka. Allah Swt adalah Maha Dermawan dan mencintai 

para dermawan”. Fatimah selalu mengikuti jejak sang ayah dalam hal 

kedermawanan. Kemiskinan tidak menghalangi Fatimah untuk bersedekah. 

Pengorbanannya sangat terkenal, sampai-sampai ia merelakan baju 
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pengantinnya disedekahkan pada malam pernikahannya. Ini yang menjadi 

asbabul nuzul dari QS. al-Insan diturunkan. Isi dari QS. al-Insan menjadi 

bukti betapa agung jiwa pengorbanan, kedermawanan dan besar kemurahan 

hatinya.
87

 

  
   

     
  

   
     

   
    

       

 Artinya: Mereka menunaikan Nazar dan takut akan suatu hari yang 

azabnya merata di mana-mana.Dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang 

ditawan.Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 

mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki Balasan dari 

kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.  (QS. al-Insan: 7-9).
88

 

Suatu malam, Husain, putra Fatimah dan Ali sedang demam. Fatimah 

tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menyabarkan anaknya dan membacakan 

ayat-ayat al-Qur‟an secara mengusap-usap keninng Husain. Pada saat itulah 

Fatimah bernazar kepada Allah: Jika allah menyembuhkan putraku, maka 
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aku akan berpuasa selama tiga hari. Nazar itu diucapka juga oleh Ali. 

Meskipun berada dalam hari-hari yang sulit, do‟a tetap mereka panjatkan 

agar Husain segera sembuh. Dan ternyata Allah mengabulkan do‟a mereka. 

Itu tandanya Ali dan Fatimah harus menjalankan nazarnya.
89

 

Puasa hari pertama. Fatimah menggiling tepung gandum untuk dibuat 

roti agar bisa dijadikan santapan buka puasa. Sambil menunggu adzan 

berkumandang. Datanglah seorang kakek tua mengetuk pintu rumah 

Fatimah. Alilah membukakan pintu. Terliat seorang kakek tua yang sudah 

bungkuk, minta sepotong roti karena is lapar sudah dua hari tidak makan. Ali 

pun masuk untuk mengambil semua roti yang ada dan diberikan kepada sang 

kakaek tersebut. Alhasil tidak ada sepotong roti yang tersisa. Mereka pun 

berbuka puasa hanya dengan meminum air.
90

 

Hari berikutnya mereka kembali berpuasa. Seperti biasa Fatimah 

menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Menjelang maghrib, datanglah 

di depan rumah Ali beberapa anak kecil yang terlihat kelaparan hingga 

mereka tidak sanggup bergandengan. Anak kecil itu berkata, “Tuan, aku ini 

yatim. Ayahku gugur dalam peperangan dan kini aku hidup sendiri. Hidupku 

sangat susah. Sudah dua hari tak sepotong rotipun aku makan dan tidak 

seteguk airpun aku minum. Apakah Tuan mau memberiku sedikit makanan. 

Aku sangat berterima kasih”. Melihat mereka kasihan kelaparan, Ali masuk 
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ke dalam rumah mengambilsemua roti dan memberikannya kepada anak 

kecil tersebut. Anak kecil itu sangat senang dan berterima kasih kepada Ali. 

Dan Ali menjawab, “berterima kasihlah kepada Allah yang telah 

memberikan makanan kepada kalian”. Lagi-lagi Fatimah dan Ali tidak 

makan apapun, hanya minum air.
91

 

Hari terakhir mereka berpuasa. Menunggu adzan berkumandang untuk 

berbuka. Seperti halnya kemarin, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. 

Ali pun keluar dan mendapati seorang laki-laki yang seperti ketakutan dan 

kelaparan. Laki-laki itu berkata, “Tuan, aku ini tawanan musuh. Aku lari 

dari mereka. Sudah tiga hari saya belum makan”. Tanpa menunggu laki-laki 

itu selesai berbicara, ali segera masuk mengambil semua roti dan 

memberikannya kepada si laki-laki itu. Dan mereka pun merasa lapar karena 

sudah tiga hari tidak makan. 
92

  

Karena kehendak Allah, Rasulullah datang berkunjung ke rumah 

mereka. Rasulullah mendapati Fatimah, Ali, dan kedua cucunya terlihat 

lemas. Ia tau bahwa mereka telah berpuasa selama tiga hari tanpa memakan 

makanan apapun ketika berbuka. Akan tetapi Rasulullah bangga dengan 

sikap keluarga Ali dan Fatimah mau berbagi dan mendahulukan orang yang 

membutuhkan. 
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Artinya: “Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas 

diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan”. (QS. al-Hasyr: 

9).
93

 

Sungguh sebuah keluarga yang sempurna. Keluarga yang patut untuk 

dijadikan teladan. Sebuah keluarga yang di dalamnya berisikan orang-orang 

pilihan Allah. Dan akan menghasilkan sifat dan sikap yang luhur. 

5. Ketegaran dalam Menghadapi Cobaan. 

Imran bin Husain mengatakan, “Aku pernah bersama Rasulullah yang 

sedang duduk. Tiba-tiba Fatimah datang. Beliau memandangnya. Wajah 

Fatimah tampak kekuning-kuningan dan pucat karena sangat lapar. Lalu 

beliau berkata, „Mendekatlah, Fatimah!‟ Fatimah pun mendekat sampai 

berdiri dihadapan Rasulullah. Kemudian beliau meletakkan tangannya di 

atas dada Fatimah seraya berdoa, „Ya Allah, yang mengenyangkan orang 

yang lapar dan mengangkat orang yang jatuh, janganlah Engkau laparkan 

Fatimah binti Muhammad‟”. Dan kemudian Imran memandang Fatimah, 

“darahnya tampak kembali di wajahnya, dan hilanglah kekuning-

kuningannya”.94
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Suatu hari, Rasulullah menjenguk Fatimah yang sedang sakit kepala. 

Beliau bertanya kepadanya,”Anakku bagaimana keadaanmu?” Fatimah 

menjawab, “Aku benar-benar sakit kepala, dan bertambah sakit karena aku 

tidak memiliki makanan yang dapat aku makan”. Maka beliu berkata, 

“Tidaklah kamu senang bahwa kamu adalah pemimpin wanita di seluruh 

alam?”95
 

Abu Ja‟far mengatakan, “Fatimah mengadu kepada Rasulullah tentang 

Ali. Ia mengatakan, „Wahai Rasulullah, tidak tinggal sesuatu pun dari 

rizkinya melainkan ia bagi-bagikan kepada orang miskin‟. Maka Rasulullah 

bertanya kepadanya, „Wahai Fatimah apakah engkau marah kepada 

saudaraku dan anak pamanku?‟ Sesungguhnya kemarahan dia adalah 

kemarahanku, dan kemarahanku adalah kemarahan Allah.”96
 

Dalam menghadapi kesulitan hidup, Fatimah memiliki mental setangguh 

ayahnya. Ayahnya selalu mengajarkan kepada Fatimah untuk senantiasa  

bersabar dari kepahitan-kepahitan hidup di dunia. Ayahnya pernah berkata, 

“Wahai Fatimah, bersabarlah atas pahitnya dunia agar engkau memperoleh 

kenikmatan abadi di akhirat”. 

Rasulullah membacakan wahyu Allah yang ditujukan kepadanya 

dihadapan Fatimah: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang 

telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 

kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan 

kamu adalah lebih baik dan lebih kekal”. (QS. ath-Thaha: 131).
97

 

Fatimah selalu menerima atas apa yang terjadi dalam kehidupannya 

dengan lapang dada. Ia sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki 

meskipun hanya sedikit. Ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangan dan 

kemiskinan. Tidak juga meminta-minta kepada suaminya sehingga 

menyusahkan suaminya. Sangatlah besar hati seorang putri Rasulullah ini. 

Oleh karena itu ia salah satu orang yang diridhai oleh Allah Swt. 

6. Taat Allah dan Agama 

Sekalipun Fatimah sedang lelah karena melakukan pekerjaan rumah 

seharian tanpa ada yang membantu, Fatimah tidak pernah absen untuk hal 

beribadah. Karena terlahir dari kedua manusia pilihan Allah, Fatimah 

memiliki sifat yang luhur. ia tidak pernah egois, ia tidak hanya beribadah 

dan berdoa untuk dirinya sendiri melainkan untuk para kaumnya juga. 
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Rasulullah Saw mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah memenuhi 

putriku Fatimah, hatinya, anggota-anggota badannya, sampai tabiatnya, 

dengan iman, sehingga ia selalu taat kepada Allah”.98
 

Hasan bin Ali mengatakan, “Aku melihat ibuku bangun di mihrabnya 

pada malam Jum‟at, dan ia terus ruku‟ dan sujud sampai terbit subuh. Aku 

mendengar ia mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ia 

banyak mendoakan mereka, dan tidak berdoa sesuatu pun untuk dirinya 

sendiri. Maka aku bertanya kepadanya, „Ibu, mengapa kau tidak berdoa 

untuk dirimu sendiri sebagaimana engkau mendoakan orang lain?‟ Ia pun 

menjawab, „Anakku, tetangga dulu baru kemudian rumah sendiri‟”.99
 

Hasan bin Ali mengatakan, “Tidak ada di dunia orang yang lebih 

banyak ibadahnya daripada Fatimah. Ia bangun tengah malam sampai 

bengkak kakinya”.100
 Fatimah Az Zahra adalah sosok perempuan ahli surga 

yang memiliki akhlak yang sempurna. Kekuatan dan ketegaran yang tiada 

tanding. Keikhlasannya dalam mengarungi kehidupan serta karakter-karakter 

sholihah menjadikan ia wanita teladan sepanjang masa. 

7. Zuhud, Teguh Hati dan Tidak Mudah Tergoda 

Meski Fatimah seorang putri Rasulullah ia tidak ingin tenggelam dalam 

gelimangan harta. Meskipun ia sempat ingin memiliki sebagian harta 

rampasan perang, ia tersadarkan oleh kemarahan ayahnya. Kemudian 
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melepas barang rampasan itu dan menjualnya. Kemudian hasil dari 

penjualan dibagikan untuk para fakir miskin dan budak.
101

 

 

8. Istiqamaah dalam Berdakwah 

Melalui periode yang sukar dimana sang ayah Rasulullah dan 

suaminya Ali bin Abu Thalib sedang berjuang untuk membangun sebuah 

negara Islami, disitulah kepahitan dan kegetiran hidup Fatimah jalani, 

dibawah pengawasaan ayah dan suaminya. Jiwa dan raganya ikut 

berjuang dan menanggung akibatnya. Fatimah dan para wanita muslim 

lainnya senantiasa berada dibelakang sebuah da‟wah peperangan, 

memberi dukungan, memberi bantuan. Mulai dari mengobati para 

pasukan perang dan memasakkan makanan untuk para pasukan perang. 

Suatu ketika pernah Fatimah menangis karena gigi Rasulullah patah, 

sementara para musuh mengejeknya. Fatimah mendatangi Rasulullah 

sambil menangis dan mencoba luka beliau serta menghentikan darah 

yang mrngalair dari luka tersebut, suaminya (Ali) menyiramkan air 

sementara Fatimah membersihkan dan mengobatinya. Pada peristiwa 

lain sejarah menuturkan, ketika Rasulullah dan para sahabat menggali 

parit untuk persiapan perang Khandaq, Fatimah datang dengan 

membawa bungkusan kecil beisikan sepotong roti untuk beliau. "apa ini 

wahai Fatimah?" tanya Rasulullah. Ia menjelaskan: bungkusan itu isinya 
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sepotong roti yang saya siapkan untuk engkau. Saya tidak akan bisa tidur 

sebelum menghantarkan makanan kepadamu Rasulullah.” 

 

 

9. Peduli Sosial  

Fatimah memiliki tugas utama di dalam rumah, mengurus semua yang 

ada di dalam rumah. Mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga mendidik  

anak, ia lakukan sendiri di dalam rumah. Akan tetapi pada kesempatan yang 

lain ia tidak merasa baik jika hanya tinggal di dalam rumah saja. Hatinya 

terpanggil  untuk berperan serta dalam urusan-urusan sosial. Fatimah suka 

berdiskusi dengan orang-orang mengenai masalah-masalah politik, sosial 

dan agama. Terlebih sepeninggal Rasulullah wafat,banyak kesulitan 

menghadang Islam dan kaum Muslim. Dalam hal ini Fatimah merasa 

bertanggung jawab untuk mengurusi urusan-urusan sosial.
102

 

10. Ibu Teladan (Mithali) 

Fatimah Az Zahra adalah salah seorang putri Rasulullah yang mendapat 

keturunan cerdas, pandai, sabar, lembut dari ibunya, Khadijah. Dalam 

menjadi seorang ibu Fatimah pun melaksanakan perannya dengan maksimal. 

Ia mengurus buah hatinya dengan tangannya sendiri tanpa ada pembantu. Ia 

tidak ingin melewatkan perkembangan-perkembangan buah hatinya. Mulai 
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dari menyusui, hingga mendidik buah hatinya ia lakukan seorang diri. 

Fatimah sadar bahwa ia harus mendidik anak-anaknya dengan benar, yang 

kelak akan menjadi pemimpin yang akan dipersembahkan kepada 

masyarakat sebagai teladan Islam yang hidup. Bagi Fatimah kepribadian 

anak tergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Setiap 

perbuatan dan tingkah laku orang tua akan berpengaruh kepada jiwa seorang 

anak yang halus. Fatimah mengetahui metode yang harus ia gunakan untuk 

mendidik anaknya, secara garis besar ia berpedoman deng al-Qur‟an dan al-

Hadist. Sungguh wanita yang hebat, Fatimah mampu mendidik dan 

menghasilkan benih-benih, yaitu Hasan dan Husen yang mampu bermanfaat 

bagi seluruh umat.
103

 

11. Sederhana 

       Bukan berarti putri orang nomer satu di dunia lantas Fatimah bisa 

berfoya-foya, sepeti layaknya masyarakat kaum Jahiliyah pada saat itu, 

Fatimah hidup dalam kesederhanaannya. Ia tidak pernah meminta fasilitas 

yang mewah kepada ayahnya. Ia juga tidak pernah menggunakan harta-harta 

yang bukan miliknya (Baitul Mal) untuk kepentingan pribadi. Kehidupannya 

dijalani selayaknya orang biasa, bukanlah seperti seorang putri dari 

Rasulullah.   

12. Patuh dan setia kepada Orang Tua (Sang Ayah ) 
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Setelah ibunya wafat, Fatimah memiliki peran dan tanggung jawab yang 

besar. Terlebih ketika sang ayah dihadapkan dengan banyaknya ujian dan 

rintangan dalam berdakwah, khususnya setelah ditinggal wafat oleh 

pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Fatimah terus melipatgandakan 

kesungguhan dalam menanggung segala cobaan dengan penuh kesabaran 

dan hanya mencari pahala Allah ta‟ala. Fatimah menempatkan dirinya di 

samping ayahnya untuk memberikan bakti sebagai pengganti ibunya. Oleh 

karena itu Fatimah dijuluki Ummu Abiha (ibu bagi ayahnya).
104

 

13. Cerdas  

Fatimah Az Zahra merupakan seorang yang istimewa yang mendapatkan 

pengajaran langsung dalam rumah Rasulullah. Fatimah berkesempatan 

mendengar melihat semua apa yang dilakukan Rasulullah dan yang terjadi 

kepada Rasulullah secara langsung, dimana kejadiaan itu semua dapat 

dijadikan pelajaran berharga untuk Fatimah kelak.
105

 

Setelah Rasulullah wafat untuk pertama kalinya muncul dihadapan kaum 

muslim untuk membawakan pidato. Seperti wanita yang mendapat didikan 

langsung dari Rasulullah, mulai dari isi pidatonya, tutur katanya 

menandakan ia seorang wanita yang cerdas. Meskipun ia seorang wanita, ia 

tidak gentar untuk meluruskan sebuah kebenaran.
106

 

14. Pemberani  

                                                           
104

 Al Istambuli, Sirah Shahabiyah Kisah sPara Shahabat Wanita , 128. 
105

  Ibid, 127.  
106

 Amini, Fatimah Az-Zahra Wanita Teladan Sepanjang Masa, 142. 



70 

 

 

Sejak masa kecil Fatimah telah menyadari adanya peperangaanyang 

dilancarkan kaum Quraisy kepada ayahnya. Ia sering menghantarkan 

ayahnya ketika hendak keluar rumah dan menemaninya ketika kembali dari 

bepergian. Suatu hari Rasulullah sedang shalat di dekat Masjidil Haram, 

berdirilah kaum Quraisy di sekeliling Rasulullah. Kemudian kaum Quraisy 

melempari kotoran hewan dan pelepah kurma ketika Rasulullah sedang 

sujud. Tak seorangpun berani mendekati Rasulullah dan membersihkan 

kotoran itu. Orang-orang yang ada di sekitar hanya memandanginya saja. 

Datanglah seorang anak kecil memindahkan pelepah kurma dari atas 

punggung Rasulullah dan membersihkan kotoran hewan tersebut, seraya 

membentak para kaum Quraisy yang telah berlaku keji terhadap Rasulullah, 

dan ia adalah Fatimah Az Zahra. Gadis kecil yang tidak gentar hanya karena 

kaum Quraisy.
107
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BAB IV 

RELEVANSI KETELADANAN FATIMAH AZ ZAHRA SEBAGAI SRIKANDI 

ISLAM DENGAN MATERI AKIDAH AKHLAK KELAS X DI MADRASAH 

ALIYAH 

 

A. Materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

Mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari 

akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan 

memperdalam akidah akhlak sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat dan/atau 

memasuki lapangan kerja.
108

 

Tujuan dari mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu agar (1) peserta didik 

memiliki menghayatan, pengetahuan, dan keyakinan akan hal-hal yang harus 

diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari, (2) 

pesrta didik memiliki pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat 

untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik 

dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama 

manusia,  maupun dengan alam lingkungannya serta (3) peserta didik 
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memperoleh bekal akidah dan akhlak untuk melanjutkan pendidikan 

selanjutnya.
109

 

Sedangkan materi-materi Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pada kelas X Madrasah Aliyah, materi Akidah Akhlak banyak 

membahas tentang Akidah Islam, Tauhid, Akhlak, Akhlak Terpuji, 

Akhlak Tercela, Syukur, Qana‟ah, Ridla, Sabar, Hormat kepada Orang 

Tua dan Guru, Kisah teladan Nabi Yusuf, Syirik, Asmaul Husna, serta 

Cara-cara menjenguk Orang Sakit. 

2. Materi Akidah Akhlak Kelas XI Madrasah Aliyah diantaranya 

membahas tentang Ilmu Kalam, aliran-aliran Ilmu Kalam, Berakhlak 

Terpuji, Menghindari Dosa Besar, Tasawuf, Akhlak Terpuji dalam 

Pergaulan, serta Menghindari Akhlak Tercela. 

3. Sedangkan materi Akidah Akhlak Kelas XII Madrasah Aliyah antara 

lain membahas tentang Tarekat, Peran Tasawuf dalam Kehidupan 

Modern, Kewajiban-kewajiban Manusia,Perilaku Tercela, serta Kisah 

Orang-orang Durhaka.  
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Setelah kita melihat bab-bab yang ada pada pelajaran Akidah Akhlak, 

penulis rasa terdapat dua bab yang sekiranya berkesinambungan dengan 

penelitian pustaka yang sedang penulis lakukan. Yaitu terdapat pada bab 

keteladanan Nabi Yusuf As dan keteladanan Rasul Ulul Azmi. 

Pada bab keteladanan Nabi Yusuf banyak menjelaskan tentang perjalan 

hidup Nabi Yusuf. Mulai dari ia mendapatkan mimpi, sikap jahat yang 

dilakukan oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf dimasukkan sumur oleh 

saudara-saudaranya, Nabi Yusuf diperjual belikan sampai ia digoda oleh 

Zulaikha, sampai Nabi Yusuf sukses menjadi wakil raja Mesir dan akhirnya 

bertemu denga sang ayah. Banyak diceritakan dalam bab ini.  

Ibrah dari kisah Nabi Yusuf terlihat pada pribadinya yang memiliki 

sifat-sifat yang mulia, diantaranya: cerdas, jujur, amanah, berjiwa besar, 

teguh hati tidak mudah tergoda, sadar dalam menghadapi masalah, sayang 

keluarga, istiqamah dalam berdakwah serta dermawan.   

Sedangkan pada bab keteladanan Rasul Ulul Azmi dijelaskan tentang 

pengertian Ulul Azmi, Rasul-rasul Ulul Azmi serta sifat-sifat yang dimiliki 

Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul Ulul Azmi diantaranya: Nabi Nuh, Nabi 

Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Saw. sifat-sifat yang 

dimiliki Rasul Ulul Azmi yaitu: mempunyai kesabaran yang kuat saat 

menyampaikan kebenaran, selalu memohon kepada Allah supaya kaumnya 

diberi petunjuk dan tidak diberi azab, selalu berdoa agar Allah memberikan 
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hidayah kepada umatnya, serta memiliki semangat yang kuat dan kokoh 

(azzam) yang tinggi semasa menyampaikan kebenaran. 

Berdasarkan penelusuran materi Akidah Akhlak tersebut, penulis 

melihat adanya kesinambungan antara Kisah Keteladanan yang ada pada 

materi Akidah Aklak kelas X dengan kepribadian Fatimah Az Zahra sebagai 

Srikandi Islam, oleh karena itu penulis ingin merelevansikan kepribadian 

Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam dengan materi Akidah Akhlak bab 

Kisah Keteladanan kelas X Madrasah Aliyah. 

 

B. Relevansi Keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam dengan 

materi Akidah Akhlak kelas X di Madrasah Aliyah  

1. Analisis Keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam 

Keteladanan merupakan suatu metode yang telah diajarkan sejak zaman 

Rasulullah, metode ini  dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap proses 

pendidikan. Maksud metode keteladanan di sini yaitu metode pendidikan 

yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh (teladan) yang baik 

berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak.  

Kiranya dewasa ini, manusia memerlukan sosok yang bisa dijadikan 

teladan. Karena hakikatnya manusia cenderung meniru apa yang dilihat. 

Meskipun seseorang berpotensi besar untuk meraih sifat dan sikap yang baik 

dari setiap proses yang diajarkan, tetapi jauh lebih mudah menyerap dalam 

diri seseorang jika ia melihat langsung dan terlibat dalam proses itu.  
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Akan tetapi pada zaman globalisasi ini, tidak mudah untuk menemukan 

sosok yang yang kita jadikan teladan. Sosok yang harusnya dapat kita 

jadikan panutan telah kehilangan jati dirinya. Rusaknya moral tidak hanya 

terjadi pada seorang anak remaja saja, akan tetapi orang dewasapun bisa 

menjadi korban bobroknya moral. Hampir disetiap segmen masyarakat 

mengalami krisis keteladanan, orang tua tidak dapat menselaraskan antara 

perkataan dan perbuatannya, pemimpin hanya menebar pesona dan retorika 

saja, tokoh agama, adat dan masyarakatpun terjerat kepada kasus-kasus yang 

membuat dirinya menjadi terhina atau bahkan harus berpaling dari 

masyarakat akibat ulah nafsunya untuk urusan dunia, wanita dan harta.  

Di dunia pendidikan formal atau non formal anak-anak peserta didik 

pun sulit mencari ketauladanan untuk bersikap. Mereka lebih sering 

dihadapkan kepada persoalan yang membingungkan mereka. Contoh saja, 

pihak sekolah menghendaki anak didiknya untuk shalat berjama‟ah, 

sementara terlihat beberapa guru sedang santai di dalam kantor, ngobrol sana 

sini. Di rumah anak diminta untuk beribadah sedangkan orang tuanya selalu 

sibuk dengan urusan lainnya. 

Allah telah menjelaskan dalam QS. al-Ahzab: 21 tentang keteladanan. 

Yang artinya sebagai berikut: Sesungguhnya pada diri Rasulullah Saw itu 

telah ada teladan (uswah) yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang 

mengharapkan (rahmat) Allah Swt dan (kedatangan) hari kiamat dan yang 
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mengingat Allah Swt sebanyak-banyaknya.
110

 Dari ayat di atas jelas uswah 

dirangkai dengan hasanah, yang artinya teladan yang baik, yang patut 

diteladani dari seorang guru besar yang telah memberikan pelajaran kepada 

ummatnya baik dalam beribadah (h}ablumminallah) maupun dalam 

berinteraksi sesama manusia (h}ablumminanna>s). 

Bentuk pendidikan keteladan terbagi menjadi dua, yaitu keteladanan 

secara langsung (direct) dan secara tidak langsung (indirect). Metode 

keteladanan dapat dilakukan dengan cara langsung, yaitu seorang pendidik 

mengaktualisasikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi peserta didiknya. 

Dalam hal ini pendidik harus memiliki kepribadian yang baik yang memang 

dapat dilihat para peserta didiknya untuk dijadikan suri tauladan. Sedangkan 

metode keteladanan tidak langsung yaitu pendidik memberikan teladan 

kepada peserta didiknya dengan cara menceritakan kisah-kisah teladan. Baik 

itu berupa riwayat Nabi, kisah-kisah orang besar, pahlawan dan syuhada‟, 

yang bertujuan agar peserta didik menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai 

suri tauladan dalam kehidupan mereka. 

Seperti yang telah dijabarkan dibab-bab sebelumnya, peneliti akan 

membahas tentang keteladanan secara tidak langsung yang akan 

mengngisahkan seorang putri agung, yaitu putri Rasulullah, Fatimah Az 

Zahra. 
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Fatimah Az Zahra seorang wanita yang cantik jelita dilahirkan delapan 

tahun sebelum hijriah dari Rasulullah dengan istri pertamanya, Khadijah. 

Fatimah dibesarkan di bawah asuhan ayahnya, guru dan dermawan terbesar 

bagi umat manusia. Ajaran, bimbingan, dan aspirasi ayahnya yang agung itu 

membawanya menjadi wanita yang berbudi tinggi, ramah tamah, simpatik. 

Periode yang sulit yang dihadapi oleh Rasulullah, senantiasa menemani 

tumbuh kembang Fatimah hingga ia dewasa. Terlebih ketika Fatimah 

ditinggal meninggal oleh ibunya, Khadijah. Semua tanggung jawab Khadijah 

jatuh kepada Fatimah. Tanggung jawabnya sebagai anak dan sebagai ibu dari 

ayahnya (ummu abiha) dengan sempurna mampu dijalankan Fatimah tanpa 

mengeluh sedikitpun. Kesedihan dan kesulitan dalam hidup Fatimah lalui 

bersama sang ayah. Dengan keadaan seperti itu menjadikan Fatimah Az 

Zahra mempunyai kepribadian yang agung. Sosoknya yang tangguh dapat 

dijadikan sebagai teladan inspirasi bagi semua orang.  

Fatimah merupakan salah satu Srikandi-Srikandi Islam. Nama Srikandi 

menjadi sebuah icon dan simbol tentang wanita yang tangguh dan perkasa. 

Tidaklah karena dilahirkan menjadi seorang wanita, ia menjadi lemah. 

Bukan kasta seorang wanita menjadikan Srikandi tidak berkorban untuk 

negaranya. Tidak pula simbol wanita menghalanginya untuk belajar sama 

seperti pria. Bukan Srikandi ketika harus menyerah tanpa berbuat. Bukan 

karena atas nama wanita, ia harus menyerah dengan keadaan bawaan. Bukan 

alasan bernama kelemahan wanita, ia harus berada di belakang layar.  
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Srikandi merupakan sosok wanita tangguh dalam versi pewayangan 

sedang Fatimah merupakan Srikandi Islam yang ada pada zaman kenabian. 

Bukan alasan karena kemiskinan yang dialami Fatimah, sehingga ia tidak 

bersedekah dan tidak bersyukur. Meski sedang kekurangan ia tetap 

bersedekah. Bukan karena Fatimah seorang putri dari Rasulullah shingga 

hidupnya bermewah-mewah seperti layaknya wanita Arab pada saat itu. 

Hidupnya yang sederhana yang memjunjung nmanya sebagai wanita mulia. 

Bukan karena ia mendapat tugas di dalam rumah, ia tidak dapat membantu 

dakwah ayah dan suaminya. Di sela-sela kesibukkannya sebagai ibu dan 

istri, Fatimah menyempatkan berdakwah kepada wanita-wanita yang ada 

disekitarnya. Bukan karena statusnya sebagai ibu rumah tangga, Fatimah 

tidak bisa ikut berpartisipasi dalam peperangan. Fatimah selalu memasakkan 

untuk anggota perang dan mengobati luka mereka jika diantara mereka ada 

yang terluka. Bukan atas nama wanita ia mengeluh dengan keadaannya yang 

susah. Fatimah selalu bersabar dan tidak mengeluh, ia terus berusaha dan 

minta pertolongan kepada Allah. Bukan karena seorang wanita Fatimah 

menjadi lemah dan meminta bantuan kepada suaminya.Fatimah melakukan 

pekerjaannya dengan sendiri, ia mengangkat air menggunakan periuk hingga 

membekas di dadanya. Ia lakukan dengan ikhlas. Bukan karena Fatimah itu 

wanita, ia berhenti menegakkan kebenaran. Jiwa pemberani Fatimah 

membawa ia berpidato di depan orang banyak untuk menyampaikan 

kebenaran ketika terjadi perselisihan tentang tanah Fadak. Fatimah 
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merupakan penghulu wanita sepanjang masa. Tak sedikitpun ia kerjakan 

tanpa batasan statusnya seorang wanita. Oleh karena itu ia mendapat julukan 

Srikandi Islam. 

 

2. Analisis Relevansi Keteladanan Fatimah Az Zahra dalam Materi Akidah 

Akhlak 

Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran dari Pendidikan 

Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Akidah dan Akhlak yang di 

tujukan untuk bahan pembelajaran peserta didik di bangku Madrasah Aliyah. 

Keteladanan Fatimah Az Zahra yang telah di jelaskan di atas, sangat 

berhubungan dengan materi Akidah Akhlak yang ada pada kelas X di 

Madrasah Aliyah. Di dalam buku Akidah Akhlak kelas X MA terdapat 

beberapa bab yang membahas tentang keteladanan, diantaranya keteladanan 

Nabi Yusuf As, dan keteladanan Ulul Azmi. 

Di bawah ini merupakan relevansi antara materi Akidah Akhlak bab 

keteladanan Nabi Yusuf As dengan keteladanan Fatimah Az Zahra, antara 

lain: 

 

a. Meneladani Sifat Cerdas 

Fatimah Az Zahra merupakan seorang yang istimewa yang 

mendapatkan pengajaran langsung dalam rumah Rasulullah. Fatimah 

berkesempatan mendengar melihat semua apa yang dilakukan 
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Rasulullah dan yang terjadi kepada Rasulullah secara langsung, dimana 

kejadiaan itu semua dapat dijadikan pelajaran berharga untuk Fatimah 

kelak.
111

 

Fatimah senantiasa menjadi ibu yang baik untuk keempat putra dan 

putrinya. Fatimah mendidik keempat anaknya berdasarkan al-Qur‟an 

dan al-Hadits. Fatimah mendidik mereka dengan penuh kasih sayang.
112

 

Setelah Rasulullah wafat untuk pertama kalinya muncul dihadapan 

kaum muslim untuk membawakan pidato. Seperti wanita yang mendapat 

didikan langsung dari Rasulullah, mulai dari isi pidatonya, tutur katanya 

menandakan ia seorang wanita yang cerdas. Meskipun ia seorang 

wanita, ia tidak gentar untuk meluruskan sebuah kebenaran.
113

 

Selaras dengan kecerdasan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf memiliki 

kemampuan dalam menafsirkan mimpi, itu semua tidak lepas dari kuasa 

Allah. Ia mampu membuat seorang pemuda kembali kepada jalan yang 

benar. Begitupun ketika seorang Raja yang menginginkan mimpinya 

ditafsirkan oleh Yusuf dan apa yang ditafsirkan memang benar-benar 

terjadi, sehingga Yusuf pun dapat bebas dari penjara. Tetapi karena 

Nabi Yusuf seorang pemuda yang cerdas, ia tidak ingin dikeluarkan dari 

penjara dengan begitu saja. Ia ingin keluar dari penjara jika memang 
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masalahnya dengan istri Futhifar dalam diluruskan dan terselesaikan 

dengan baik. 
114

 

Kecerdasan otak Yusuf serta pengetahuannya yang luas 

memberikan jalan Yusuf untuk menjadi pemimpin kerajaan. Raja mesir 

menilai bahwa kecerdasan Nabi Yusuf akan membawa pengaruh besar 

kepada pemerintahannya. sehingga raja Mesir memberikan kepercayaan 

kepada Yusuf untuk menjadi wakilnya.
115

 

Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal akal. 

Semua memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama bisa cerdas. 

Keistimewaan yang diberikan Allah kepada kedua tokoh ini yaitu 

kecerdasan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan Fatimah dan 

Nabi Yusuf, sehingga bertubi-tubi keberuntungan berpihak kepada 

mereka atas kecerdasan yang mereka miliki. Hendaknya kita generasi 

penerus bangsa, sebisa mungkin memanfaatkan potensi yang telah 

dianugrahkan Allah kepada kita untuk berfikir, kita asah sehingga dapat 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat disalurkan pada 

masyarakat. 
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b. Meneladani Sifat Jujur dan Amanah 

Suatu ketika Fatimah mendapat panggilan untuk menemui ayahnya 

yang sedang sakit, seperti biasa, Rasulullah menyambut kedatangan 

Faatimah dengan suka cita. Kemudian Rasulullah mendekati putrinya 

dan berbisik. Mendengar bisikan sang ayah, Fatimah menangis sampai 

rintihannya terdengar oleh orang yang hadir pada saat itu. Tampaknya ia 

sangat sedih karena ucapan ayahnya. Tapi kemudian Nabi berbisik lagi 

kepada Fatimah. Seketika itu juga Fatimah tersenyum. Ia tampak sangat 

senang mendengar ucapan Nabi. Kira-kira apa yang membuat Fatimah 

menangis kemudian tersenyum? Kejadian itu diperhatikan oleh istri-istri 

Nabi. Istri-istrinya pun menjadi penasaran, dan kemudian 

menanyakannya kepada Fatimah. Istri-istri beliau bertanya kepada 

Fatimah, “Fatimah, Rasulullah telah mengatakan sesuatu kepadamu 

yang membuat kau menangis, kemudian beliau berbisik lagi, lalu kau 

tersenyum. Apa gerangan yang beliau katakan?” Fatimah menjawab, 

“Aku tidak akan menyebarkan rahasia yang diamanatkan Rasulullah 

kepadaku”.116
  

Dalam buku Akidah Akhlak kelas X dijelaskan, Nabi Yusuf 

berusaha untuk bersikap amanah dan tidak berkhianat terhadap tuannya, 

Fathifar. Tuannya yang telah baik menjadikan ia sebagai budak di 

rumahnya tetapi menganggap seperti saudara sendiri. Nabi Yusuf 
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mengabaikan niat jahat Zulaikha yang ingin melakukan maksiat kepada 

Yusuf. Meski berkali-kali Zulaikha mencoba menggoda Nabi Yusuf, ia 

tetap bersikeras untuk menolok dan selalu menghindar. Yusuf ingat 

akan kebaikkan tuannya, sehingga tidak tidak akan mengkhianati 

kepercayaan yang diberikan Fathifar kepada Yusuf.
117

  

Relevan dengan materi akidah akhlak, jujur, amanah, tidak 

berkhianat, merupakan beberapa sifat yang sangat penting yang harus 

dimiliki semua umat muslim. Ketiga sifat tersebut merupakan pilar 

akidah Islam. Jika seseorang melanggar ketiga sifat tersebut, orang 

tersebut masuk dalam golongan munafik. Oleh karena itu kita bagai 

umat muslim, sebisa mungkin untuk bisa berkata jujur dan menjaga 

amanah yang telah dipercayakan kepada kita. 

 

c. Meneladani Sifat Berjiwa Besar 

Setelah Fatimah menikah dengan Ali, Fatimah dan Ali minta 

bantuan kepada Rasulullah untuk membagikan tugas dalam rumah 

tangganya. Dan ketika Rasulullah memutuskan Fatimah bertugas dalam 

rumah dan Ali bertugas berjihad diluar rumah. Fatimah tidak merasa 

rendah mendapat tugas di rumah untuk mengurus rumah, menjaga harta 

suaminya, mendidik anak. Bagi Fatimah tugas yang telah diberikan 

Rasulullah kepadanya adalah pekerjaan yang mulia. Fatimah tidak 
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merasa gensi atau bahkan malu. Bagi Fatimah dengan ia berada di 

dalam rumah, ia akan bisa lebih fokus dalam melaksanakan 

kewajibannya di dalam keluarga sebagai istri dan ibu.
118

 

Dalam kehidupan Yusuf, ia pernah dipenjara tetapi bukan karena 

kesalahannya, melainkan kesalahan Zulaikha. Yusuf hanya menjadi 

kambing hitam. Meski bukan karena kesalahan Nabi Yusuf As, ia 

dipenjara. Nabi Yusuf tidak menganggap ini sebuah kehinaan. Nabi 

Yusuf mengambil hikmah dari kejadian ini. Dengan ia di penjara ia akan 

lebih focus beribadah terhadap Allah Swt.
119

 

Selain itu, jiwa besar Nabi Yusuf menonjol tatkala ia menerima 

saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk mendapati gandum. 

Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan terhadap saudara-saudaranya 

yang telah melemparkannya ke dalam sebuah sumur. Ia tetap 

memberikan bahan makanan yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya, 

bahkan melebihinya.
120

 

Seorang tokoh yang dapat dijadikan teladan salah satunya memiliki 

sifat berjiwa besar. Ia tidak akan meremehkan sesuatu tetapi sesalu 

mengambil dari hikmah setiap kejadian yang terjadi dalam 

kehidupannya. Orang yang memiliki sifat berjiwa besar akan mudah 

dalam menghadapi masalah, karena ia akan berfikir lebih dewasa pada 
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setiap masalah yang datang kepadanya. Bukan hanya bisa memaafkan 

kesalahan orang lain yang disebut dengan berjiwa besar, akan tetapi 

menerima sesuatu dengan ikhlas dan lapang dada juga termasuk dalam 

sifat berjiwa besar. 

 

d. Meneladani Sifat Keteguhan Hati (Tidak Mudah Tergoda)  

Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, Rasulullah 

mendapati Fatimah  mengenakan gelang perak di kedua tangannya. Dan 

terdapat tirai di atas pintunya. Gelang dan tirai hasil rampasan perang 

Ali bin Abu Thalib. Kemudian Rasulullah pun langsung pergi.  

Fatimah menangis dan bersedih. Ia mengatakan, “Belum pernah 

ayahku melakukan itu sebelumnya.” Kemudian Fatimah memanggil 

kedua anaknya, lalu menanggalkan tirai di pintunya dan membuka dua 

gelang dari tangannya dan memberikannya kepada Hasan Husen. 

Kemudian ia berkata kepada keduanya, “Pergilah kamu ke tempat 

ayahku, ucapkan salam kepadanya, dan katakan kepadanya, „Kami tidak 

akan melakukannya lagi, dan ini kami serahkan kepadamu.‟ ”Mereka 

berdua kemudian mendatangi  Rasulullah dan menyerahkan barang dari 

ibunya itu. Rasulullah kemudian mencium mereka, memeluknya, dan 

mendudukkannya masing-masingnya di atas pahanya. 

Setelah itu, Rasulullah menyuruh agar kedua gelang tersebut 

dipotong-potng. Kemudian beliau memanggil Ahl Ash-Shuffah, 
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sekelompok Muhajirin yang tidak mempunyai tempat tinggal dan harta, 

dan membagikan potongan-potongan emas kepada mereka. Selanjutnya 

beliau memanggil orang-orang diantara mereka yang tidak berpakaian. 

Tirai dari Fatimah tadi panjang dan tidak bertepi. Maka beliau 

mengukurkan kain tersebut pada orang itu. Jika telah cukup, beliau 

memotongnya. Demikianlah sampai beliau habis membagi-bagikan kain 

itu kepada mereka. 

Kemudian Rasulullah berdoa,”Allah mengasihi Fatimah. Sungguh 

ia akan memberinya pakaian surga dengan sebab tirai ini, dan akan 

memberinya perhiasan surga dengan sebab dua gelang ini.”121
  

Ketika Fatimah teguh untuk tidak menggunakan harta yang bukan 

miliknya, Nabi Yusuf teguh dalam menghadapi cobaan Zulaikha. Nabi 

Yusuf memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat, sehingga ia tidak 

mudah terpengaruh dan sampai terjerumus dalam kemaksiatan yang 

dilakukan oleh istri tuannya, Zulaikha. Nabi Yusuf selalu bisa menjaga 

hatinya agar tidak terpikat oleh paras cantik Zulaikha.
122

  

Keimanan dan ketaqwaan seorang hamba akan membawanya 

memiliki sifat keteguhan hati. Ia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan 

sekitar dalam keadaan apapun. Tidak akan menggunakan suatu barang 
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yang bukan miliknya. Dan ia juga tidak mudah tergoda oleh bisikan-

bisikan setan yang tidak baik. 

 

e. Meneladani Sifat Sabar Dalam Menghadapi Masalah 

Dalam suasana yang berbahaya dan biadab Fatimah Az Zahra 

menghabiskan masa penyusuan di lembah Abu Thalib. Ia disapih di sana 

dan belajar jalan di tanah yang panas di lembah tersebut. Ia belajar 

berbicara ditengah-tengah rintihan orang-orang yang kelaparan dan 

tangisan anak-anak yang tak mendapat makan. Ia mulai makan di masa 

pemboikotan dan kesusahan. Bila ia terbangun di malam hari yang 

tenang, ia mendapati para penjaga berkeliling di sekitar ayahnya dengan 

waspada dan siaga, karena khawatir serangan musuh terhadap beliau. 

Pedang-pedang yang terhunus berkilatan di depan matanya dalam 

kegelapan malam. Itu terjadi hampir selama 3 tahun.
123

 

Sifat sabar Nabi Yusuf terlihat ketika ia di fitnah telah berzina 

dengan Zulaikha. Yang kemudian Nabi Yusuf dipenjarakan untuk 

menutupi kesalahan yang telah diperbuat oleh Zulaikha, bukan karena 

kesalahan Nabi Yusuf. Tetapi bagi Nabi Yusuf penjara merupakan 

tempat yang aman agar terhindar dari godaan dan tipu daya yang dapat 
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menjerumuskan dalam kemaksiatan. Nabi Yusuf dipenjara hanya karena 

ingin menyelamatkan nama baik tuannya.
124

 

Tidak mudah berputus asa dan selalu bersabar dalam menghadapi 

suatu masalah. Sesungguhnya Allah tidak akan membebankan suatu 

masalah kepada umatnya diluar kesanggupannya. Hanya hamba yang 

selalu berusaha dan berdoa kepada Allah untuk keluar dari suatu 

kesulitan yang akan memdapat pertolongan dari Allah Swt. 

 

f. Meneladani Sifat Sayang Keluarga  

Pada masa-masa awal pernikahan Fatimah dengan Imam Ali saat 

berada di Madinah. Di masa itu, Sayyidah Fatimah juga melewati masa-

masa sulit peperangan dengan kaum musyrikin. Ia pun selalu menjadi 

tumpuan hati Imam Ali di masa-masa yang sangat kritis saat itu. Saat 

suaminya pergi ke medan laga, ia menangani seluruh urusan rumah 

tangganya, merawat dan mendidik putra-putrinya sebaik mungkin. 

Tanpa sedikitpun mengeluh. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, 

ia senantiasa berusaha menjadi pendamping yang selalu tulus 

mendukung perjuangan Rasulullah, dan suaminya, Imam Ali as dalam 

menegakkan ajaran Islam.
125
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Dalam buku Akidah Akhlak diceritakan, ketika berada di dalam 

keluarga Fathifar dan Zulaikha, Nabi Yusuf selalu mengurus rumah 

tangga majikannya dengan baik, melaksankan perintah dan segala 

keperluannya. Nabi Yusuf melakukan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan 

tidak menuntut upah bayaran atas apa yang telah ia perbuat. Meskipun 

disitu Yusuf sebagai budak, tapi ia memperlakukan majikannya seperti 

keluarganya sendiri.
126

 

Hati yang mulia senantiasa menjaga dan mengutamakan 

keluarganya. Tanpa balas budi ia lakukan dengan setulus hati karena 

kecintaan Nabi Yusuf dan Fatimah terhadap keluarganya masing-

masing. Semua yang dilakukan semata-mata hanya untuk keluarga. 

Seluruh tenaga dan fikirannya dicurahkan untuk keluarga. Itulah salah 

satu bentuk kecintaannya terhadap keluarga. 

 

g. Meneladani Sifat Istiqamah Dalam Berda‟wah  

Melalui periode yang sukar dimana sang ayah Rasulullah dan 

suaminya Ali bin Abu Thalib sedang berjuang untuk membangun 

sebuah negara Islami, disitulah kepahitan dan kegetiran hidup Fatimah 

jalani, dibawah pengawasaan ayah dan suaminya. Jiwa dan raganya ikut 

berjuang dan menanggung akibatnya. Fatimah dan para wanita muslim 

lainnya senantiasa berada dibelakang sebuah da‟wah peperangan, 
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memberi dukungan, memberi bantuan. Mulai dari mengobati para 

pasukan perang dan memasakkan makanan untuk para pasukan perang. 

Suatu ketika pernah Fatimah menangis karena gigi Rasulullah patah, 

sementara para musuh mengejeknya. Fatimah mendatangi Rasulullah 

sambil menangis dan mencoba luka beliau serta menghentikan darah 

yang mrngalair dari luka tersebut, suaminya (Ali) menyiramkan air 

sementara Fatimah membersihkan dan mengobatinya. Pada peristiwa 

lain sejarah menuturkan, ketika Rasulullah dan para sahabat menggali 

parit untuk persiapan perang Khandaq, Fatimah datang dengan 

membawa bungkusan kecil beisikan sepotong roti untuk beliau. "apa ini 

wahai Fatimah?" tanya rasulullah. Ia menjelaskan: bungkusan itu isinya 

sepotong roti yang saya siapkan untuk engkau. Saya tidak akan bisa 

tidur sebelum menghantarkan makanan kepadamu Rasulullah.” 

Nabi Yusuf yang telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh 

Allah untuk menyampaikan risalahNya melalui dakwah. Dakwah 

pertamanya disampaikan ketika ia di dalam penjara, ketika seorang 

pemuda datang kepadanya untuk menanyakan isi dari mimpinya. 

Tafsiran dalam isi mimpinya yaitu ajakan untuk beriman kepada Allah 

Swt dan meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala.
127

  

Relevan dengan sifat yang istiqamah dalam berdakwah. Baik 

Fatimah ataupun Nabi Yusuf ia senantiasa berdakwah menagakkan dan 
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menyiarkan agama Allah kapan pun dan dimana pun. Disela 

kesibukkannya dan ketika ada kesempatan maka mereka usahakan untuk 

bisa berdakwah untuk orang lain. 

 

h. Meneladani Sifat Dermawan  

Suatu malam, Husain, putra Fatimah dan Ali sedang demam. 

Fatimah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menyabarkan anaknya dan 

membacakan ayat-ayat al-Qur‟an secara mengusap-usap keninng 

Husain. Pada saat itulah fatimah bernazar kepada Allah: Jika allah 

menyembuhkan putraku, maka aku akan berpuasa selama tiga hari. 

Nazar itu diucapka juga oleh Ali. Meskipun berada dalam hari-hari yang 

sulit, do‟a tetap mereka panjatkan agar Husain segera sembuh. Dan 

ternyata Allah mengabulkan do‟a mereka. Itu tandanya Ali dan Fatimah 

harus menjalankan nazarnya. Tiga hari berpuasa setiap kali datang 

waktu berbuka, datanglah seseorang yang minta tolong karena ia 

kelaparan. Dan akhirnya menu buka puasa diberikan kepada si orang 

tersebut. Tiga hari berturut-turut Fatimah sekeluarga berpuasa tanpa 

berbuka. Hanya berbuka dengan air putih saja. 

Ketika Nabi Yusuf telah menjadi orang ternama di negeri Mesir, 

datanglah saudara-saudara Yusuf berkunjung untuk membeli makanan. 

Yusuf mengetahui bahwa itu segerombolan saudaranya, tetapi mereka 

tidak mengenali Yusuf, adiknya yang telah dibuang di sumur. Tanpa ada 
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sedikit niat dendam dan mempersulit saudaranya yang membutuhkan 

gandum, Yusuf segera menyuruh pegawai-pegawainya mengisikan 

gandum dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Sedangkan emas 

dan perak yang akan dijadikan untuk membayar gandum, dimasukkan 

kembali ke dalam karung oleh Yusuf tanpa sepengetahuan saudara-

saudaranya.
128

  

Bersedekah merupakan salah satu sifat dermawan. Bersedekah tidak 

akan menjadikan seseorang menjadi miskin, malah sedekah merupakan 

jalan menuju kekayaan. Sifat suka memberi (dermawan) harus dilandasi 

dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Insyaallah apa yang telah 

diberikan, akan menjadi berkah bagi siapa saja yang dermawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Keteladanan Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi Islam yang dapat dicontoh 

dalam kehidupan sehari-hari meliputi: kejujuran dan amanahnya yang tidak 

pernah ia khianati, kesetiaan dan ketaatan kepada suami yang selalu ia 

lakukan dalam keadaan sengsara sekalipun, lapang dada dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas, dermawan dan mau berkorban untuk orang 

lain, tegar dalam menghadapi ujian, kepedulian sosialnya yang menjadikan ia 

tidak egois dengan dirinya sendiri, ketaatan beribadah terhadap agama dan 

Tuhannya, pribadi yang tidah mudah tergoda oleh barang duniawi, 

keistiqamahan dalam berdakwah disela-sela perannya sebagai istri dan juga 

ibu, menjadi ibu teladan, patuh, berbakti dan setia kepada ayahandanya, 

seorang yang pemberani, cerdas dan juga sederhana. 

2. Dari beberapa sifat yang ada pada pribadi Fatimah Az Zahra sebagai Srikandi 

Islam, terdapat 8 sifat yang relevan dengan materi keteladanan di Akidah 

Akhlak, diantaranya yaitu: meneladani sifat cerdas, jujur, amanah, berjiwa 

besar, teguh hati dan tidak mudah tergoda, sabar dan tangguh dalam 

menghadapi masalah, sayang pada keluarga, istiqamah dalam berdahwah 

serta dermawan. 
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B. SARAN 

Dari hasil kajian pustaka ini, diharapkan bisa menjadi gambaran atau contoh 

sebuah keteladanan, khususnya untuk para peserta didik yang memang masih 

sangat memerlukan tokoh teladan untuk dijadikan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan umumnya untuk semua pembaca bisa dijadikan tambahan 

wacana untuk memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik menjadi insan yang 

memiliki akhlakul karimah.  

 

 


