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Wanita shalihah adalah wanita yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya dan 

selalu berperilaku baik terhadap suaminya. Sangat menjaga dalam hal akhlak dan 

dalam kehidupan, wanita sholihah Iman menjadi pondasi yang kukuh. Iman harus 

tetap menyala dihati bagaikan cahaya yang terang agar hidup tidak gelap. Di zaman 

sekarang ini banyak orang yang telah menghapus pemahaman makruf dengan cara 

yang buruk dan membatasinya dalam sekelompok kecil fenomena kehidupan yang 

stagnan. Selain itu perbuatan-perbuatan yang berpengaruh pada pertikaian bahkan 

perceraian rumah tangga karena sikap istri yang durhaka pada suami. Serta kurangnya 

pendidikan yang diberikan ibu pada anaknya khususnya dalam hal Agama. Figur 

wanita yang baik dapat diteladani dari Ummu Salamah seorang wanita yang 

memegang teguh agama Islam melalui sifat yang taat pada Allah dan Rasul, suami 

dan beliau juga menjadi teladan dalam mendidik anak-anaknya. 

Untuk mendeskripsikan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:(1)Bagaimana nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah? (2) 

Bagaimana Kontribusi figur Ummu Salamah sebagai wanita shalihah  terhadap  

pendidikan Akhlak? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis, menggunakan 

metode analisis data, yaitu dengan menggunakan content analisis (analisis isi). 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa(1) nilai-nilai wanita shalihah melalui 

figur Ummu Salamah dan Kontribusinya dengan pendidikan akhlak meliputi 

ketakwaan pada Allah dan Rasul-Nya sifat wira‟i, tidak mengubah pemberian dari 
Allah, patuhnya ia pada suami, kasih sayangnya dalam mendidik anak dengan Agama 

Islam, istiqomah dan sabar  serta ia seorang wanita yang bijak. (2) Nilai-nilai wanita 

shalihah dan kontribusinya dengan pendidikan akhlak adalah adanya penggambaran 

karakter tokoh yang menjadi teladan dan bisa memberikan keseimbangan seorang 

tokoh yang menjadi panutan masyarakat dalam segi akhlak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wanita shalihah adalah wanita yang taat pada perintah Allah dan 

Rasulnya dan selalu berperilaku baik terhadap suaminya. Sangat menjaga 

dalam hal akhlak dan dalam kehidupan, wanita sholihah Iman menjadi 

pondasi yang kukuh. Iman harus tetap menyala dihati bagaikan cahaya yang 

terang agar hidup tidak gelap.  

Islam memuliakan wanita maka sudah selayaknya apabila kita menelaah 

secara khusus letak kemuliaan seorang mereka, agar hal ini bisa menjadi 

informasi yang berharga bagi para wanita untuk meretas jalan ke puncak 

kenikmatan nan abadi, yakni surga. Islam adalah agama kemuliaan dan 

ketinggian. Islam sangat menjaga kehormatan pemeluknya. Martabat muslim 

maupun muslimah dimuliakan dan ditinggikan dengan syari‟atnya.1 

Wanita adalah pilar penting bagi tegak dan kokohnya sebuah kehidupan 

umat manusia. Apabila pada sebuah masyarakat wanitanya baik dan luhur 

akhlaknya dan tinggi ilmunya maka insya Allah akan baiklah kehidupan 

masyarakat tersebut dan baik pula generasi yang terlahir dikemudian hari. 

Begitu juga sebaliknya. Apabila para wanita masyarakat tersebut rendah 

                                                           

       
1
 Muhajir Abu Zahra,Menggapai Bahagia Hingga Ke Surga  (Surakarta: Indiva Pustaka, 

2008), 141. 
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ilmunya dan bejat akhlaknya, maka akan rusak dan bejatlah kehidupan 

masyarakat tersebut dan rusak pula generasi yang terlahir di kemudian hari. 

Mengingat demikian penting dan strategisnya peran tersebut, maka menjadi 

kewajiban bagi setiap muslim, terlebih kaum wanitanya, untuk menyadarinya 

lalu berupaya sekuat tenaga mencerdaskan dirinya. Baik secara spiritual 

maupun intelektual.  

Pentingnya peran wanita itu pula, maka bagi para musuh Islam, tatkala 

mereka hendak menghancurkan umat Islam, mereka cukup merusak kaum 

wanitanya. Keyakinan agamanya disesatkan dari akidah Islam, cara 

beribadahnya disimpangkan dari apa yang disyariatkan, dan akhlak 

kesehariannya semakin dijauhkan dari Al-Qur‟an. Para musuh Islam 

memandang, bahwa berawal dari kehancuran pada sendi-sendi inilah, 

bangunan masyarakat Islam mudah diruntuhkan secara keseluruhan.
2
 

Di zaman sekarang ini banyak orang yang telah menghapus pemahaman 

makruf dengan cara yang buruk dan membatasinya dalam sekelompok kecil 

fenomena kehidupan yang stagnan.
3
  Melesatnya perempuan yang menjual 

diri, menjadi agen narkoba, tersegregasinya perempuan dalam jenis pekerjaan 

pelayanan yang dikarenakan nilai-nilai yang bias laki-laki ditambah lagi 

banyak yang hidup dibawah digaris kemiskinan dan tingginya tingkat 

                                                           
2Syaikh Sa‟ad Yusuf, Be A Good Muslimah, Panduan Menjadi Wanita Shalihah (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2007), 1-2. 
3

Muhammad Haitsam Al-Khayyath, Problematika Muslimah Di Era Modern (Penerbit 

Erlangga, 2007), 25. 
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pengangguran menyebabkan mereka berbuat dzalim tanpa mereka berpikir 

tentang Agama.
4
 

Salah satu kasus kejahatan wanita seperti narkoba yang sempat ramai di 

beritakan dan diekspos di media, adalah kasus Zarimah  yang diberi julukan 

“Ratu Ecstacy” yang cenderung berlebihan dan emosional. Dalam hal ini 

disatu sisi perempuan sebagai pelaku kejahatan tetapi disisi lain mereka juga 

menjadi korban. Dalam kehidupan masyarakat saat ini penyalahgunaan 

narkoba buka menjadi fenomena yang baru. Faktor lain yang diyakini 

mendorong perilaku tersebut adalah adanya anggapan gaya hidup dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

Selain itu perbuatan-perbuatan yang berpengaruh pada pertikaian bahkan 

perceraian rumah tangga karena sikap istri yang durhaka pada suami. Serta 

kurangnya pendidikan yang diberikan ibu pada anaknya khususnya dalam hal 

Agama. Wanita muslimah tidak lupa bahwa tanggung jawab seorang ibu 

dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih besar karena 

sebagian besar anak cenderung lebih dekat pada ibu. Bila pendidkan dan 

pengasuhan mereka terabaikan maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi 

yang buruk, beban bagi keluarga, masyarakat dan umat manusia secara 

keseluruhan. Seperti yang kita tahu pada saat banyaknya pola asuh anak yang 

                                                           
4
Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007), 205. 
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tidak benar karena banyaknya ibu-ibu yang menjadi wanita karier dan mereka 

lebih menjatuhkan pendidikan anak ditangan orang lain.
5
 

Dari beberapa masalah diatas dapat kita lihat bagaimana seorang wanita 

zaman sekarang yang jauh dari kata shalihah. Adanya pengaruh dari luar yang 

menyebabkan kerusakan akhlak serta  ada sekiranya yang  kita dapat ambil 

hikmah dari wanita teladan Ummu Salamah. Karena banyaknya kebiasaan 

yang harus di 

Dia mempunyai nama lengkap Hindun binti Abi Umayah Hudzaifah bin 

Al-Mughirah bin Abdillah bin Amr bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah 

bin Ka‟ab bin Luaiy bin Ghalib Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha dilahirkan pada tahun 28 sebelum hijrah atau 596 

M. Ummu Salamah mempunyai dua saudara laki-laki yaitu Abdullah dan 

Zuhair, keduanya putra bibi Rasulullah. Dia dinikahi oleh putra pamannya 

sendiri yag bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. 

Dia adalah wanita yang terlindungi dan suci, sebelum menjadi istri Nabi ia 

menjadi istri saudara sepersusuan Beliau yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad 

Al-Makhzumi.  

Ummu Salamah memiliki lima orang anak yaitu Salamah, Amr, Durrah, 

Zainab dan Ummu Kaltsum. 

Ummu Salamah adalah sosok wanita yang bisa menjadi panutan sebagai 

figur wanita shalihah. Ia adalah sosok wanita yang sabar dalam mendidik anak 

                                                           
5
Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan, 6-7. 
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dengan dilandaskan dengan Agama Islam, dan menjadi Istri yang berbakti 

pada suami. Seorang wanita yang dapat memegang amanat terhadap dirinya 

dan terus terang pada aib-aibnya.  

Ummu salamah adalah seorang wanita sederahana  yang taat pada Agama, 

seperti dikisahkan, pada bulan syawal tahun 4 H dalam usia 29 tahun, mahar 

Ummu Salamah sama dengan istri Nabi yang lain 500 Dirham, keadaan kamar 

Ummu Salamah  menggambarkan sangat jauh dari kemewahan duniawi.   

Berangkat dari uraian di atas penulis akan mencoba mengkaji tentang 

nilai-nilai keshalihaan seorang figur Ummu Salamah, dengan judul 

“Menyingkap nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah dan 

Kontribusinya dalam Pendidikan Akhlak”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka yang 

menjadi fokus masalah yang dikaji adalah sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai wanita shalihah apakah yang terdapat dalam figur Ummu 

Salamah? 

2. Bagaimana Kontribusi figur Ummu Salamah sebagai wanita shalihah  

terhadap  pendidikan Akhlak? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai wanita sholihah dalam 

figur Ummu Salamah. 

 2. Untuk menjelaskan kontribusi figur Ummu Salamah sebagai wanita 

shalihah  terhadap  pendidikan Akhlak 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara  Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang  

keshalihahan figur Ummu Salamah dan memperluas pengetahuan di bidang 

ilmu kebudayaan Islam dan kontribusi pada kesenjangan akhlak para 

wanita zaman sekarang, dan untuk memperkaya wawasan bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini adalah untuk dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Akhlak. 

b. Bagi objek pendidikan, baik guru, orang tua atau murid dapat 

dimanfaatkan dalam memperdalam ajaran agama Islam, terutama 

mengenai pengetahuan  tentang nilai-nilai wanita shalihah dalam figur 

Ummu Salamah dan bisa sebagai cara untuk memperbaiki akhlak setiap 

insan. 
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E. Kajian Teori Dan Atau Telaah Pustaka Hasil Penelitian 

1. Karakteristik wanita shalihah dan  pendidikan  Akhlak 

 a. Pengertian Wanita Shalihah 

Wanita shalihah ialah wanita yang senantiasa bertaqwa kepada 

Allah Ta‟ala, yakni wanita yang senantiasa melaksanakan segala 

perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wanita Shalihah juga 

harus memiliki ilmu, akhlak dan tauhid karena bagaimanapun juga 

peranan ilmu bagi wanita sangatlah penting untuk mendidik anak-

anaknya kelak.  

Wanita sholihah tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu 

dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian anak lebih besar 

dari tanggung jawab ayah. mereka  adalah wanita yang memahami 

ajaran Agama Islam dan peran pendidikannya sendiri dalam 

kehidupannya tahu betul tanggung jawab pengasuhan anak-anak 

mereka. 

Wanita shalihah juga sangat menjaga diri dari semua perbuatan 

yang dilarang oleh Allah. Wanita shalihah selalu memahami tanggung  

jawab mereka dalam membesarkan  anak-anak mereka. mereka 

memiliki catatan yang amat baik dalam mencetak dan mempengaruhi 

pribadi-pribadi yang hebat dan mengajarkan nilai-nilai luhur di dalam 

hati mereka.  
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Wanita shalihah yang sejati yang benar-benar di bimbing oleh 

Agamanya tidak lupa akan pahala besar yang disiapkan Allah kepada 

mereka yang membesarkan anak-anak perempuannya dan memelihara 

mereka dengan baik.
6
 

b.  Karakteristik wanita shalihah 

Seorang wanita adalah seseorang yang memiliki peran besar 

dalam kehidupan ini. Selain sebagai seorang anak dari orang tuanya, 

kelak ia akan menjadi seorang istri dari suaminya, dan akan menjadi 

seorang ibu karena dari rahimnya akan lahir generasi baru yang harus 

dididiknya. Wanita shalihah mempunyai pengaruh yang begitu besar di 

dalam kehidupan setiap muslim. Hal ini disebabkan karena pada 

hakikatnya wanita merupakan suatu sosok yang dapat menentukan 

maju mundurnya atau kuat lemahnya para generasi. Wanita shalihah 

dituntut untuk membekali diri dengan nilai-nilai ajaran Islam yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebab wanita merupakan sekolah 

pertama didalam membangun kehidupan masyarakat. Sebagaimana 

Sabda Rasulullah :  

“Dunia adalah perhiasaan. Dan sebaik-baiknya perhiasaan adalah 

wanita shalihah” (HR. Muslim).  

 

Wanita shalihah pada umumnya tumbuh dalam lingkungan yang 

baik dan besar dalam rumah yang mulia. Anak-anak yang lahir dari 

                                                           

       
6
Muhammad Alial-Hasyimi, Muslimah Ideal Pribadi Islami dalam Al-qur‟an dan As-Sunnah 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) 251-254. 
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rahim wanita shalihah dalam tubuhnya akan mengalir tabiat kemuliaan 

sehingga kelak ia akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 

Beberapa kriteria wanita shalihah dalam seorang diantaranya:
7
 

1. Taqwa pada Allah dan Rasulnya 

Takwa adalah nilai atau akumulasi dari nilai atau akumulasi 

dari nilai-nilai Islam. Pakar tafsir Abu Hayyanal-Andalusi, 

menyebut bahwa takwa sebagai kumpulan ketaatan yang  

membentuk kualitas pribadai orang yang beriman dan 

melindunginya dari siksa dan bencana. Sebagai akumulasi dari 

nilai-nilai agama Islam. Takwa seperti dikemukakan pakar tafsir al-

Razi, menunjuk pada iman : 

                                 
 

Artinya: 

                                                           
7
Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya‟rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi(Jakarta: 

Al-Kautsar, 2007),57. 
8
Ilyas Ismail, Pilar-pilar Takwa  (Jakarta: PT Grafindo Persada , 2009), 1. 
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“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka  

kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan 

ketenangan pada Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin dan Allah 

mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka 

berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Fath: 26)
8
 

 

Diceritakan oleh Abu Sa‟id Al-Khudri, dia berkata : seorang 

laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya meminta nasehatnya.  

“Wajib bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya, karena taqwa 

kumpulan segala kebajikan wajib atasmu berjuang adalah ibadah 

orang Islam dan wajib atasmu tetap ingat Allah swt. karena 

mengingat Dia merupakan cahaya bagimu.”   
 

Menurut satu pendapat, takwa dibagi dalam beberapa bentuk  

takwa orang yang istimewa yaitu menghindarkan diri dari maksiat 

dan takwa dan selanjutnya merupakan menghindarkan diri dari 

perbuatan jelek. Yang tidak di ridhoi Allah.
9
 Seorang wanita yang 

patuh dalam beragama menjalankan Ibadah dan menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri jika ia sudah berkeluarga maka 

ketakwaan akan membawa menuju rida-Nya. 

2.  Menjalankan ibadah karena ridho Allah bukan karena riya‟. 

Beribadah dengan niat rida karena Allah Bagi  para wanita, 

ternyata ada hal-hal yang bisa menjadikan mereka meraih surga. 

Rasulullah saw menjelaskan:  

                                                           

 

       
9
Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2007), 138-143. 
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“Apabila seorang wanita mendirikan shalat yang lima, 

berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya dan 

menaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu – pintu surga 

manapunyang ia kehendakinya .” (H.R Ibnu Hibban). 

Tapi akan terasa sulit bagi wanita yang imannya setengah-setengah, 

yaitu yang dalam agama tidak total, dan tidak total pula dalam 

menyembah Allah.
10

 

Wanita seperti ini banyak saat ini banyak kita temui. Mereka 

tidak mau melaksanakan shalat lima waktu, tidak mau berpuasa 

Ramadhan, tidak menjaga dirinya dari perbuatan zina dan tidak taat 

pada suami. Wanita seperti ini jelas akan jauh dari surga,  sebelum 

bertaubat tentu surga enggan menerimanya. Wanita yang taat 

beragamalah dengan ikhlas yang akan mendapat surga dan kekal 

didalamnya. 

3. Tidak mengubah pemberian dari Allah 

Kaum wanita amat mengambil berat tentang kecantikan, 

terutama kecantikan wajah karena wajahlah yang pertama 

dipandang orang apabila berjumpa. Oleh karena itu ramai 

dikalangan wanita yang sanggup membelanjakan uang yang banyak 

untuk mencantikan wajah. Di antara cara yang dipakai 

mencantikkan wajah dan rupa paras ialah dengan membentuk bulu 

kening atau alis dengan mencabut atau mencukur sebagian atau 

                                                           

       
10

Fatkhul Anas, 111 Pesan Pilihan Untuk Muslimah (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2014), 48-

49. 
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kesemuanya, kemudian membentuk semula menggunakan 

celak/pensil alis dan lain sebagainya.  

Amalan seperti ini bukan persoalan baru di dunia persolekan 

wanita. Ia telah diamalkan oleh wanita-wanita di zaman jahiliyah 

sebelum kedatangan Islam. Walau bagaimanapun sebagai seorang 

wanita yang beriltizam dengan ajaran Islam, wanita hari ini mestilah 

memastikan apa yang dilakukan hendaklah tidak bertentangan 

dengan agama Islam, termasuk dalam bidang persolekan. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud 

yang menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut atau mencukur bulu 

kening atau bulu-bulu muka (al-Nami-sat) atau meminta orang lain 

mencukur atau mencabut bulu keningnya (al- mutanammisat). 

Wanita yang mengasah gigi supaya kelihatan cantik. Perbuatan itu 

telah mengubah ciptaan Allah. 

 

Mengenai hadits diatas para ulama telah menjelaskan 

pengertian al-Namisa>t. Ibn al-Athir berpendapat ia bermaksud 

wanita-wanita yang mencabut bulu-bulu yang terdapat pada 

kawasan muka dengan tidak menggunakan alat pencabut. Ibn Hajar 

pula berpendapat ia bermaksud wanita yang mencabut bulu-bulu di 

muka dengan alat pencabut. Baginya perkataan al-Namisat berasal 

dari perkataan al-Namma>s. Abu Daud berpendapat ia bermaksud 

wanita yang mencabut bulu kening atau mencukurnya dengan pisau 
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pencukur sehingga kelihatan halus. Keterangan diatas menunjukkan 

perkataan al-namisat merangkumi semua pengertian tersebut yaitu 

mencabut bulu-bulu dimuka dan bulu kening untuk kelihatan cantik 

dan berseri. 

Mayoritas fuqoha berpendapat mencabut atau mencukur bulu 

kening untuk kelihatan cantik tidak diperbolehkan karena sama saja 

dengan merubah ciptaan Allah SWT.
11

 Islam melarang wanita 

berhias berlebihan, seperti sampai merubah pemberian yang murni 

dari Allah, seperti merubah rambut dengan sambung rambut, 

mencukur alis. Yang tidak dibolehkan pada zaman Nabi. Larangan 

menyambung rambut ini . Asma‟ juga meriwayatkan sebuah hadits: 

Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw:  

Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya terkena suatu penyakit 

sehingga gugurlah rambutnya, lalu keluarganya bermaksud 

menyambung rambutnya, kemudian bertanya terlebih dahulu pada 

Nabi saw, jawab Nabi saw : Allah melaknat perempuan yang 

menyambung rambut dan minta disambungkan. (H.R Bukhari)
12

 

 

Sebagai manusia hanya cukup bersyukur dengan apa yang 

diberikan oleh Allah Swt, tidak mengurangi dan menambah apa 

yang diciptakan, maka dengan bersyukur akar bertambah nikmat 

yang lebih dari-Nya. Sangat jarang wanita jaman sekarang yang 

                                                           

       
11

Anisah Ab. Ghani, Amalan Mencabut  Bulu Kening Di Kalangan Wanita (Kuala Lumpur: 

Al-Manar, 2006), 121-122. 

       
12

Fatkhul Anas, 111 Pesan Pilihan Untuk Muslimah, 74. 
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menerima pemberian dari Allah Swt pasti dari merubah berusaha 

merubahnya supaya terlihat cantik serta menarik. 

  

4.  Wanita yang sederhana 

Kesederhanaan adalah perisai dari kebahagiaan, hidup 

sederhana yang jauh dari sifat foya-foya akan menambah 

ketentraman dan kedamaian.dalam sebuah hadits dijelaskan: 

 “Seorang sahabat datang kepada Nabi saw dan bertanya, Ya 

Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku 

amalkan, niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. Rasulullah 

saw  menjawab, hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) 

maka kamu akan dicintai Allah, dan janganlah tamak terhadap apa 

yang ditangan manusia, niscaya kamu akan disenangi manusia .”  
(H.R. Ibnu Majah)  

 

Kehidupan sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah dan istrin-istriya.
13

 

Kesederhanaan yang membuat seorang muslimah menjadi 

semakin indah selain akhlak tetapi juga membuat nyaman hati 

suami karena tidak banyak menuntut, yang selalu mengukir senyum 

di depan orang lain dan menerima apapun keadaannya.  

5. Taat  pada suami 

Menurut M. Quraish Shihab Kewajiban seorang istri adalah taat 

pada suami di dalam kebaikan. Ketaatan pada suami ini akan 

melahirkan kecintaan yang dalam terhadap istri. Ketaatan pada 

suami juga akan melahirkan keharmonisan di dalam rumah tangga.  
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Posisi suami didalam rumah tangga adalah pemimpin. Ia wajib 

mengatur, mengarahkan, dan mengurusi istrinya sebagaimana 

pemimpin yang mengurusi istrinya. Istri wajib taat pada suami 

sebagai bentuk ketaatan pada Allah swt, ketaatan istri juga dapat 

menjadi penyebab istri masuk surga.
14

 

Karena suami adalah imam dalam rumah tangga maka wajib 

bagi seorang istri untuk mematuhi suami karena surga menjadi 

tempatnya kelak, bersikap hormat pada suami dan selalu menjadi 

pendamping yang bisa menjaga perasaan suami serta ikut berjuang 

bersama dalam susah maupun senang. 

6. Mendidik anak dengan ajaran Agama Islam 

Ibadah adalah kewajiban manusia kepada Allah swt. ibadah 

akan sulit dilakukan jika tak terbiasa berlatih. Moment yang paling 

tepat untuk berlatih adalah semenjak usia anak-anak. Oleh karena 

itu ibadah harus diajarkan kepada anak-anak. Ada dua alasan 

mengapa usia anak menjadi saat yang paling tepat untuk  melatih 

ibadah. 

Pertama, usia anak merupakan usia yang masih bersih. Dalam 

arti, ia belum teracuni oleh dampak pergaulan buruk, akhlak yang 

buruk dan belum mengetahui arah kehidupan. Karena itu, anak 

perlu dibina ke arah kebaikan agar ia terbiasa dengan hal tersebut. 
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Di sisi lain, anak juga belum memiliki banyak tanggung jawab yang 

bisa memberatkannya untuk melaksanakan ibadah. 

Kedua, sejak lahir manusia telah membawa fitrah beragama. 

Hal ini karena sejak di alam ruh, manusia telah berikhrar bahwa 

hanya Allah swt semata Tuhan mereka yang berhak untuk 

disembah.
15

  Wanita shalihah tidak pernah lupa bahwa tanggung 

jawab ibu dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian 

mereka lebih besar dari pada tanggung jawab ayah. Ibu sercara 

alamiah memang dekat dan dicintai oleh anak-anaknya sehingga 

mereka terbuka dan berbagi pemikiran dan perasaan dengannya.
16

 

Prioritas utama dalam mendidik anak sangatlah penting untuk 

dipelajari khususnya dalam membimbing agama pada anak tidaklah 

mudah. Seorang wanita harus bisa berperan dalam penerapan agama 

Islam langsung pada anak-anaknya, perhatian serta bimbing yang 

tulus. 

7.  Merawat anak dengan penuh kasih sayang  

Mendapatkan kasih sayang merupakan impian setiap orang. 

Tak hanya manusia, hewan sekalipun membutuhkan kasih sayang. 

Kasih sayang sangat penting guna menunjang kebahagiaan. 

Seseorang yang hidup tanpa kasih sayang maka dalam hidupnya 
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akan ditimpa keresahan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. 

Orang tua dalam memberi kasih sayang tak teerbatas pada hal-hal 

yang baik saja. Ketika anak melakukan hal yang buruk, perlu 

ditegur dengan penuh kasih sayang pula.  

Dengan kasih sayanglah yang membuat anak akan tumbuh 

dengan baik dan akan menjadi generasi yang dapat diandalkan oleh 

orang tuanya. Karena dengan kasih sayang dari orang tualah anak 

dapat menjadi pribadi yang santun, dan menjadi orang yang 

berakhlak mulia. 

8.  Menjaga Amanah dari suami 

Menurut Masdar F. Mas‟udi, dengan adanya sifat Amanah 

dari wanita maka hubungan laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga selaku suami istri atas dasar prinsip-

prinsip sebagai berikut: Pertama , mawaddah dan rahmah, dengan 

ini maka egoisme yang  pada masing-masing pihak dapat 

dinetralisir dan berubah menjadi sinergi yang justru akan memberi 

sinergi yang memberi kekuatan memperkokoh tali kehidupan 

keluarga. Kedua, saling melengkapi sehingga kekurangan pada 

salah satu pihak tidak memojokkan pihak lain. Ketiga, Mu‟asyarar 
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bi al-ma‟ruf, saling memperlakukan memperlakukan satu sama lain 

dengan ma‟ruf.17
 

Wanita shalihah senantiasa bisa menjaga amanah dari suaminya, 

baik itu harta maupun Aib suami. Aib merupakan kekurangan diri 

yang menjadi bukti bahwa manusia itu lemah dan bisa melakukan 

kesalahan. Oleh karena itu seorang muslim harus menutup aib 

muslim lainnya jika hal itu lebih maslahat. 

Orang yang menyebarkan rahasia rumah tangganya sendiri 

bagai orang yang naik kapal di tengah laut, tetapi ia melubangi 

kapalnya sendiri. Tentu saja, lama-lama kapal itu akan tenggelam. 

Artinya rumah tangga yang dibangun akan rusak.
18

 

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita 

shalihah” (HR. Muslim dan ibnu Majah).
19

 

 

Kepercayaan seorang suami adalah perisai dalam rumah tangga, 

dan dengan kepercayaan suami kepada istri  dalam memegang 

amanat, dan itu pula yang menyebabkan keluarga menjadi harmonis. 

Suami harus selalu bisa menjadi penopang di kala istri dalam 

keadaan apapun dan adanya saling pengertian satu sama lain. 

9.  Istiqomah dan sabar 
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Ada tiga hal yang menjadi pondasi setiap kesalahan maka 

jagalah dan hindari. Pertama, hindarilah olehmu kesombongan 

karena kesombongan ini telah membawa iblis tidak mau bersujud 

pada Nabi Adam dan kedua, hindarilah olehmu tamak karena 

tamak ini telah menjadikan Adam a.s. memakan pohon (Khuldi), 

Ketiga takut kamu pada dengki atau iri hati karena Anak Adam 

salah satunya telah membunuh yang lain yang disebabkan oleh 

dengki. (Rasulullah SAW). 

 

Istiqomah merupakan usaha maksimal  yang dapat dilakukan 

oleh manusia untuk senantiasa berada dijalan Allah Swt. Karena itu 

tidak setiap orang dapat memiliki sifat istiqomah. Sifat istiqomah 

menurut sufi Abu al-Qasim al-Qusyairi, hanya dimiliki oleh orang-

orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. 

Mengenai keutamaannya Qusyairi berkata, Barangsiapa memiliki 

sifat istiqomah, maka ia akan meraih segala kesempurnaan dan 

segala kebajikan. Sebaliknya orang yang tidak memiliki sifat 

istiqomah, maka semua usahanya akan sia-sia dan semua 

perjuangannya akan kandas. 

Seorang disebut istiqomah, menurut riwayat yang bersumber 

dari Khulafa‟ al-Rasyidin, bila ia konsisten dalam empat hal. 

1.  Konsisten dalam memegang teguh aqidah tauhid. 

2. Konsisten dalam menjalankan syari‟at agama baik, berupa 

perintah (al-awa>mir) maupun larangan (al-nawahi >). 

3. Konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas 

karena Allah. 
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4. Konsisten baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu susah. 

Dalam sifat istiqomah sepertii terlihat di atas, terkandung sifat-

sifat yang luhur dan terpuji, seperti sifat setia, taat asas, tepat janji, 

dan teguh hati. Untuk itu, Allah Swt. menjanjikan kepada orang-

orang yang istiqomah balasan yang besar yaitu surga. Firman Allah 

Swt: 

 
 

Artinya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan 
kami ialah Allah kemudian mereka tetap istiqomah, maka 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada 

(pula) berduka cita. Mereka itulah para penghuni surga; 

mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang 

mereka kerjakan.” (QS. A-Ahqaf: 13-14)
20 

 

Menurut Dalf Asy-Syibli dikatakan istiqomah jika seorang 

wanita sholihah ini meninggalkan ghibah selalu berjalan lurus 

dijalan-Nya dan menjunjung nilai-nilai tauhid. Abu Ali Al-jauzani 
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berkata, jadilah pelaku istiqomah dan jangan menuntut. Karena 

tuhanmu menuntutmu untuk tetap istiqomah.
21

 

Ketika berbicara tentang sabar sesungguhnya kita sedang 

berbicara tentang separuh iman dan tentang salah satu prinsip dasar 

agama Islam. Hal yang membantu untuk bersabar adalah 

pemahaman tentang kedudukannya. Sabar dalam Al-qur‟an: 

                                     
 

Artinya: 
Dan bersabarlah kamu bersama mereka yang menyeru 

Tuhan di waktu pagi dan petang karena mengharap rida-

Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

karena menginginkan perhiasan dunia, serta janganlah kau 

ikuti orang yang kalbunya telah Kami buat lalai dari 

mengingat Kami serta mengikuti hawa nafsunya, dan 

keadaannya itu sungguh telah melampaui batas.  

(Q.S. Al-Kahfi: 28)
22
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Istiqomah dan sabar merupakan dua sifat yang harus dimiliki 

dalam diri seorang wanita, karena dengan adanya sifat itu akan 

tercipta ketenangan hati, dan adanya tingkat solidaritas yang tinggi 

dalam berteman serta dengan istiqomah dan sabar dapat menjadikan 

wanita mulia karena selalu taat pada perintah-Nya. 

10.  Menutup  aurat 

Menurut bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat 

berasal dari kata „awira>’ Pada kata ini memberi arti  hilang perasaan, 

kalau dipakai untuk mata maka mata itu hilang pandangannya atau 

cahayanya.  

Menurut W. J. S. Purwadarminta busana ialah pakaian yang 

indah-indah, perhiasan. Pakaian perempuan yang beragama Islam 

disebut dengan busana muslimah. Makna muslimah menurut Ibnu 

Manzur ialah wanita yang beragama Islam wanita yang patuh dan 

tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari 

bahaya. 

Berdasarkan penjelasan diatas makna busana muslimah dapat 

diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat 

yang diwajibkan agama untuk menutupnya guna kemaslahatan dan 

kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakta dimana ia berada.
23
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Miris rasanya melihat wanita Indonesia zaman sekarang. 

Mereka tidak malu mempertontonkan auratnya. Bahkan, mereka 

bangga jika dikatakan wanita seksi. Mereka membuka aurat di 

tempat umum di mana setiap orang bisa melihatnya. Lebih miris 

lagi di antara mereka ada yang muslimah yang dimana Agama 

mereka Islam.  

Nabi saw bersabda : Ada dua golongan penghuni neraka yang 

aku belum pernah melihatnya : laki-laki yang tangan mereka 

menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang 

lain dan wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang dan 

berlenggak lenggok.kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta. 

Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. 

Padahal, sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak 

sekian dan sekian. (H.R. Muslim) 

Hadits ini menjelaskan tentang ancaman bagi wanita-wanita 

yang membuka dan memamerkan auratnya. Yaitu, siksaan api 

neraka. Ini menunjukkan bahwa pamer aurat adalah dosa apalagi 

orang yang sengaja mengumbar auratnya alias tidak punya rasa 

malu. Sungguh sangat berdosa. Sedangkan pakaian perempuan yang 

disebutkan dalam ayat-ayat Al-qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW 

adalah penutup kepala yang biasanya disebut dengan al-khimar, al-

jilbab, al-miqna‟ah. 

Pada dasarnya pakaian wanita ini dilandasi kenyataan 

bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada kaum perempuan 

dan laki-laki untuk  bekerja, otomatis hal ini berarti bahwa  Allah 
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SWT  memperkenankan pada wanita untuk keluar halnya lelaki, 

Tetapi dengan memakai pakaian sesuai syar‟i.24
 

Wanita mempunyai baju untuk menutup auratnya dalam sholat, 

akan tetapi baju yang wajib dipakai harus syar‟i. Ia menetapkan 

sifat-sifat yang wajib diamalkan supaya tidak tersesat dan tidak hina.  

Allah swt. menjelaskan sifat-sifat baju wanita dengan firman-Nya:  

                           

 

Artinya: “ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. yang demikian 

itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 

mereka tidak  diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” (Al-Ahzab: 59) 

 

Hal itu disebabkan wanita-wanita jahiliyah dahulu memakai 

penutup kepala dan menutupkannya diatas punggung mereka 

sehingga tampak leher dan telinga mereka.
25

 Bahkan Al-qur‟an 

menjelaskan dengan terang benderang tipe wanita ideal dalam 

                                                           

       
24

Muhammad Haitsam Al-Khayyath, Problematika Di Era Modern (Penerbit Erlangga, 

2007), 131-133 

             
25

Zaid Husein Alhamid, Fiqhul Mar‟atil Muslimah (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 85-86. 



26 

 

 

posisinya dalam kehidupan masyarakat baik sebagai anak, isteri ibu, 

dan sebagai warga masyarakat sebagaimana uraian berikut. 

a. Wanita sebagai anak 

Islam memanusiakan wanita seperti layaknya laki-laki. Untuk 

itu Islam melarang mutlak semua bentuk pembunuhan bayi 

perempuan sebagaimana lazim terjadi di masa jahiliyah. Bahkan Al-

qur‟an menyebut bahwa kelahiran bayi perempuan sebagai berita 

gembira dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya disambut 

dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya. Orangtua 

selayaknya memberikan pendidikan yang seluas-luasnya. Terutama 

dalam pernikahan atau pemilihan jodoh hendaknya tidak dipaksa. 

Perkawinan hendaklah dipahami sebagai kontrak sosial antara dua 

manusia (laki-laki dan perempuan) yang setara dilakukan secara 

sadar, penuh keikhlasan dan kerelaan menuju keridhaan Allah Swt. 

Anak perempuan memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan 

pasangan hidupnya dan orang tua cukup memberikan nasehat. 

b.Wanita sebagai istri 

 Posisi wanita sebagai istri sangat terhormat karena Islam 

menjamin kesetaraan dengan pasangannya. Apresiasi Islam 

terhadap posisi istri terbaca secara gamblang dalam ayat-ayat yang 

berbicara tentang  perkawinan. Sejumlah ayat Al-qur‟an 

menjelaskan agar suami memperlakukan istrinya secara adil dan 
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tidak menyia-nyiakan mereka dalam lingkup keluarga, sebuah 

lembaga dimana praktik ketidakadilan terselubung seringkali terjadi 

dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan, seperti 

terlihat dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

c. Wanita sebagai ibu 

Posisi wanita sebagai ibu dalam Islam sangat tinggi, ia berhak 

mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besar daripada 

penghormatan anak pada ayahnya. Islam menghargai hak-hak 

reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Karena itu seorang ibu 

memiliki hak atas rahimnya. Seorang ibu tidak boleh mengalami 

kesengsaraan dan penderitaan, apalagi kematian akibat melakukan 

fungsi reproduksi seperti hamil dan melahirkan.  

 

d.  Wanita sebagai warga masyarakat 

Posisi dan kedudukan wanita dalam masyarakat yaitu sudah 

cukup jelas, yakni sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak 

dan kewajiban. Dalam ranah agama, para wanita Muslim datang ke 

masjid, berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari 

besar dan mendengarkan ceramah-ceramah Nabi.  Mereka bukanlah 

pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mitra bicara yang aktif 

dalam bidang keimanan dan juga dalam masalah lainnya.  
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Riwayat-riwayat hadits memperlihatkan wanita-wanita yang 

bertindak dan berbicara dengan aktif, berpartisipasi dalam pemikiran dan 

praktek keagamaan, mengomentari secara jujur topik apapun bahkan al-

Qur‟an dengan tujuan agar pandangan-pandangan mereka didengar.
26

 

 11. Berbicara baik dan bijak 

Ucapan ibarat pisau. Jika salah digunakan bisa melukai dan 

menimbulkan bahaya. Namun, jika digunakan dengan baik akan 

mendatangkan kemanfaatan. Karena itu Rasulullah saw mewanti-wanti 

umatnya agar menjaga lidahnya. Barang siapa yang mampu menjaga 

lidahnya ia akan selamat.  

Uqbah bin Amir pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu 

keselamatan? Beliau menjawab, Tahanlah lidahmu hendaknya rumahmu 

menjadi luas bagimu, dan tangisilah dosa-dosamu”.  
(H.R. At-Tirmidzi, dan dia berkata, “Hadits hasan.”)  

Dengan demikian wanita memiliki misi tersendiri dan itu harus sesuai 

dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Allah menghendaki manusia 

untuk manusia dan karenanya ia memperoleh seluruh hak yang diberikan 

kepada manusia.
27

 

C. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan 

Pengertian pendidikan secara lebih operasional dikemukakan 

oleh Philip H. Phenix ketika mendefinisikan pendidikan, yang dalam 
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hal ini pendidikan umum sebagai suatu proses pemunculan makna-

makna yang esensial. Enam pola makna yang esensial dapat 

dimunculkan melalui analisis kemungkinan cara-cara pemahaman 

manusia yang berbeda-beda. Enam pola makna yang dimaksudkan 

olehnya adalah simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan sinoptik 

yang masing-masing memiliki bidang-bidang tersendiri.
28

 

Pengertian pendidikan menurut SA. Branata adalah usaha yang 

dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak 

dalam perkemabangan mencapai kedewasaan.
29

 

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan itu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada  anak-anak itu, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Pendidikan merupakan proses terhadap anak didik berlangsung 

terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini 

berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pendidikan merupakan 

fenomena manusia yang fundamental, yang juga memiliki sifat 

konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita di tuntun untuk 

mampu mengadakan refleksi Ilmiah tentang pendidikan tersebut 
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sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu 

mendidik dan dididik.
30

 

2. Pengertian Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab Khuluq  yang  jamaknya akhlaq. 

Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat dan agama. Kata-kata 

tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq 

yang berarti “kejadian”, serta erat hubungannya dengan kata khaliq 

yang berarti “Pencipta” dan makhluq  yang berarti “yang diciptakan”. 

Kata akhlak lebih luas artinya daripada moral atau etika yang 

sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi 

kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Ada pula 

yang menyamakannya karena keduanya  membahas  masalah baik dan 

buruk tingkah laku  manusia.
31

 

Kepentingan akhlak dalam  kehidupan manusia dinyatakan dengan 

jelas dalam Al-qur‟an. Al-qur‟an menerangkan berbagai pendekatan 

yang meletakkan Al-qur‟an sebagai sumber pengetahuan mengenai 

nilai dan akhlak yang  paling  jelas. 

Banyak contoh perbuatan yang termasuk perbuatan akhlak dan 

banyak pula perbuatan yang bukan termasuk perbuatan akhlak. 

Seseorang yang membangun masjid, gedung sekolah, rumah sakit, 
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jalan raya dan pos keamanan adalah termasuk perbuatan akhlak yang 

baik. 

Selanjutnya tidak pula termasuk kedalam perbuatan akhlak, yaitu 

perbuatan yang alami. Dalam hubungan ini Murthada Muthahhari 

mengatakan bahwa perbuatan alami tidak menjadikan pelakunya layak 

dipuji. 

Dengan demikian perbuatan yang bersifat alami, dan perbuatan 

yang dilakuakan tidak karena sengaja, atau khilaf tidak termasuk 

perbuatan akhlaki, karena dilakukan atas dasar pilihan. Hal ini sejalan 

dengan sabda Rasulullah Saw: 

َ َلْ ه َ َ   ْسُتْكرُِهْو   َ َ  َ َ ِا َ َ ْ   َُ ِ   اَْ ََ  َ  اِلْ َ   َ ِ َ   َا  َََ  َا   

Artinya: 

“Bahwasanya Allah memaafkanku dan umatmu yang 

berbuat salah, lupa dan dipaksa.” (HR. Ibn  Majah dari Abi 

Zar).
32

 

 

Ibnu Athir menjelaskan bahwa: “Hakikat makna khuluq itu ialah 

gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), 

sedang khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna 

kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain sebagainya”.  
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Imam ghazali mendefinisikan akhlak sebagai berikut akhlak ialah 

suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan 

pertimbangan pikiran (lebih dahulu). 

Menurut Ahmad Amin memberikan definisi, bahwa yang disebut 

akhlak “Adatul-Iradah, atau  kehendak  yang dibiasakan.  

Sedangkan Farid Ma‟ruf  memberi kesimpulan dari definisi diatas 

sebagai berikut: kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan 

dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran terlebih dahulu. 

Dalam pengertian yang hampir sama dengan kesimpulan diatas  

Abdullah Dirroz, mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut:  

Akhlak adalah  suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap 

kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan 

pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang baik) atau 

pihak yang jahat (dalam hal akhlak yang  jahat).
33

 

Akhlak lebih luas artinya daripada moral atau etika yang  sering 

dipakai dalam bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi 

kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang . perumusan 

pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya 

hubungan baik antara Khaliq dengan makhluq.  
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Dalam tahap-tahap pembinaan Akhlak, khususnya akhlak 

lahiriyah dapat pula dilakukan dengan paksaan yang lama kelamaan 

tidak lagi terasa dipaksa. Cara yang tak kalah ampuhnya dari cara-cara 

lain  untuk pembinaan akhlak ini adalah melalui keteladanan. Akhlak 

yang baik tidak dapat hanya dibentuk dari pelajaran, intruksi dan 

larangan, sebab tabi‟at  jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak 

cukup dengan hanya seorang yang ahli.  

Pembinaan Akhlak dapat ditempuh dengan cara senantiasa 

menganggap dini ini sebagai yang  banyak  kekurangannya daripada 

kelebihannya. Dalam hubungan ini ibnu Sina mengatakan jika 

seseorang menghendaki dirinya berakhlak utama. Pembinaan akhlak 

secara efektif dapat pula dilakukan dengna cara memperhatikan faktor 

kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut hasil penelitian para 

psikologi bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut perbedaan 

tingkat usia. 

Faktor  yang  mempengaruhi  pembinaan Akhlak ada dua yaitu 

faktor dari dalam yaitu potensi fisik, intelektual dan hati (rohani) dan 

faktor dari luar yaitu lingkungan seseorang ini hidup.
34

 

3. Dasar Akhlak 
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“Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah orang yang 
berakhlak sangat mulia”.  (Al-Qolam (68): 4) 
 

Pujian Allah ini bersifat individual dan khusus hanya diberikan 

kepada Muhammad karena kemuliaan akhlaknya . penggunaan istilah 

khulkun‟adhim menunjukkan keagungan dan moralitas rasul, yang 

dalam hal ini adalah Muhammad Saw. banyak Nabi dan rasul yang 

disebut-sebut dalam Al-Qur‟an tetapi hanya Muhammad Saw yang 

mendapat pujian sedahsyat itu.Dengan lebih tegas Allah pun 

memberikan penjelasan secara transparan bahwa akhlak Rasulullah 

sangat layak diteladani sebagai uswah hasanah. Melalui firman-Nya: 

 َاَ ْ  َ  َ  َاُكْ  ِ  َ ُسْوُ   ِا  ُْسَوٌ  َ َ َل ٌ 

Artinya: 

“Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah itu terdapat suri 

tauladan yang baik..”  
 

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa Rasulullah merupakan 

contoh yang layak dituiru dalam segala sisi kehidupannya . disamping 

itu ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa tidak ada  “sisi- gelap” pun 

pada diri Rasulullah semua isi kehidupannya dapat ditiru dan di teladani. 

َ َ   ُِ ْ ُ  ِ ُ ََِ  َ َك  َِ  ْ َ ْ َ  ِ  ِ   
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Artinya: 

“Sesungguhnya saya ini diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak mulia” 

 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa karena akhlak menempati 

posisi kunci dalam kehidupan umat Islam, maka substansi misi 

Rasulullah untuk menyempurnakan seluruh akhlak umat manusia agar 

menjadi akhlak yang mulia.
35

 

4. Tujuan Akhlak  

Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

khusus, dari tujuan umumnya adalah membentuk kepribadian seorang 

muslim yang memiliki akhlak mulia secara lahiriah maupun batiniah. 

Dan tujuan khususnya adalah : 

a. Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. 

b. Menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah. 

c.Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam 

kehidupan.
36

 

5. Manfaat Akhlak 

a. Mendapat tempat yang baik di masyarakat  

b. Akan disenangi orang dalam pergaulan  
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c. Akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya manusiawi dan 

sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. 

d. Orang yang bertakwa dan berakhlak mendapat pertolongan dan 

kemudahan. 

e. Jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari 

segalapenderitaan dan kesukaran.
37

 

Dari uraian diatas adalah seluk beluk dari pendidikan akhlak yang 

bisa dipelajari, serta dijadikan pedoman dalam memahami apa 

pendidikan akhlak itu  

2. Telaah Pustaka 

Pada dasarnya, tidak ada penelitian yang sama sekali baru karena 

memang penelitian memiliki dimensi yang luas dan menghamparkan ranah 

yang tidak terbatas pula. Ini berarti dalam satu obyek saja akan menyajikan 

banyak penelitian jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.Hal ini, senada 

dengan kebutuhan manusia yang kompleks dan membutuhkan solusi yang 

beragam pula. Sehingga dengan demikian, ilmu pengetahuan akan menjadi 

dinamis selaras dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang.Dalam 

karya tulis ini, peneliti menggunakan telaah skripsi sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulisoleh Siti Masithah, dengan NIM: 24301210, STAIN 

Ponorogo, dengan judul “Peranan Wanita Karir dalam Pendidikan Anak Di 

Keluarga” pada tahun 2005 menjelaskan bahwa: 
                                                           

       
37

A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 26. 



37 

 

 

a. Peranan wanita karir diluar rumah selain mereka bekerja di Kandepag 

Ponorogo mereka  juga aktif dalam  kegiatan  arisan atau  kegiatan  

masyarakat  lainnya,dan  mereka tetap memperhatikan pendidikan anak-

anaknya. 

b. Peranan wanita karir lingkup Kandepag Ponorogo  di dalam rumah 

adalah seorang  ibu  rumah  tangga seperti layaknya ibu rumah tangga 

lainnya. Peranan  mereka dalam rumah tangga meliputi: mendidik anak-

anakya dan  mengurusi segala kebutuhan rumah tangga.  

c. Wanita karir dalam pendidikan anak lingkup Kandepag Ponorogo tidak 

mempunyai problema yang berarti karena mereka orang  yang  

berpengalaman  dalam  pendidikan anaknya.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian 

terdahulu ini menggunakan penelitian kualitatif (qualitativ research) 

dengan sampel separo dari jumlah karyawati Kandepag Ponorogo dari 

jumlah keseluruhan subyek sebanyak 20 orang karyawati, menggunakan 

teknik sampling bertujuan (purposive sampling). 

2.  Skripsi yang ditulis Siti Munawaroh, dengan NIM:  243002086 STAIN 

Ponorogo, dengan judul “Emansipasi wanita Dalam Pendidikan Islam 

dan Pendidikan Wanita Modern.” Tahun 2004. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah: 
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a. Wanita dalam pendidikan Islam ialah adanya kesederajatan untuk 

memperoleh pendidikan guna melepas kebodohan dan keterkukungan 

menuju kebebasan diri sesuai dengan tuntutan ajaran islam.  

b. Pendidikan emansipasi wanita modern dengan Pendidikan Islam adalah 

bahwa keduanya sama-sama memperjuangkan dan mengangkat derajat 

wanita dari pengekangan hukum yang membatasi wanita dalam 

pndidikannya. 

Perbedaan Penelitian terdahulu dan sekarang ini sama termasuk 

kategori Kajian kepustakaan (library research). perbedaannya 

pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan 

menggunakan editing dan organizing, karena dalam penelitian yang 

sekarang menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan penelitian 

terdahulu ini menggunakan metode deskriptif dan metode 

komparasional sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

content analysis (analisis isi). 

F.  Metode Penelitian 

1.  Pendekatan dan  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti 

melakukan kajian tentang nilai-nilai wanita shalihahmelalui figur  Ummu 

Salamah dan kemudian dikontribusikan dengan pendidikan Akhlak. 
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Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah i 

kajianpustaka (library research). Yaitu, sebuah studi dengan mengkaji 

buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan proposal ini yang 

diambil. dari perpustakaan yang memuat teori-teori nilai-nilai wanita 

shalihah, figur Ummu Salamah, pendidikan Akhlak. 

2. Sumber Data 

Sumber data dapat dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini berasal dari 

berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai  kaitan dengan tema yang 

dibahas yaitu Menyingkap Nilai-Nilai Wanita Shalihah Melalui Figur 

Ummu Salamah Dan Kontribusinya Dengan Pendidikan Akhlak. Dalam 

penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencangkup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang mencangkup tentang pengkajian ini Adapun 

sumber data tersebut adalah: 

Hishah Abdul Karim Ummu Salamah Istri Rasulullah Penuh 

Inspirasi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010,  Bab: 3, hal 83. 

Sumayyah Abdul Halim Silsilah Ummahatul Mukminin Sosok Ibu 

Teladan Kaum Muslimin. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007,  Bab : 5, 

hal 131. 

b.  Sumber Data sekunder 
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Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaah data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data, diantaranya adalah: 

1. Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An Naisaburi, 

Risalah Qusyairiyah (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 138-143. 

2. Anisah Ab. Ghani, Amalan Mencabut  Bulu Kening Di Kalangan 

Wanita , Kuala Lumpur: Al-Manar, 2006. 

3. Fihris Sa‟adah, Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa    

Rasulullah SAW, Semarang: Walisongo Press, 2008. 

 4.Muhammad Ali Al-Hasyimi, Muslimah Ideal, Yogyakarta:   Mitra 

Pustaka, 2004. 

 5. Muh. Azhar, Wanita-wanita Sholihah dalam cahaya Kenabian, 

Yogyakarta:   MITRA PUSTAKA, 2002. 

6. Muhammad Haitsam Al-Khayyath, Problematika Muslimah Di Era 

Modern,  Penerbit Erlangga, 2007. 

7.  M. Quraish Shihab, Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005. 

8. Salamah Noorhidayati, Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol. 5. 

Ponorogo: STAIN Po press, 2005. 

9. Syaikh Adil Fahmi, Rahasia Wanita , Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,  

2005. 

10. Zaid Husein Alhamid, Fiqhul Mar‟atil Muslimah, Jakarta:  Pustaka 

Amani, 1999. 



41 

 

 

11.  Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-qur‟an Tematik),  

(Jakarta: Lajnah Pentashihan  Mushaf  Al-Qur‟an Badan Litbang 

Dan Diklat Departemen  Agama  RI, 2009. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik 

pengumpulan data literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang  

relevan  dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada 

dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

a.Editing  

Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna 

antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing dalam kelompok 

data baik data primer maupun sekunder. Dalam tahap ini data yang 

sudah diperoleh dari buku primer dipilih sesuai dengan sub tema 

dalam bahasan kemudian dipilah-pilah untuk menjawab rumusan 

masalah.
38

 

b.Organizing 

Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan  

data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada 

yaitu tentang nilai-nilai wanita shalihah dalam figur ummu salamah 
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dan kontribusi dengan pendidikan Akhlak dan direncanakan sesuai 

dengan permasalahannya. Data yang sudah di pilah-pilah yaitu 

tentang nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah 

kemudian di kategorikan dalam sub-sub tema yang ditentukan. 

c. Penemuan hasil penelitian  

Penelitian hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data tentang figur ummu salamah 

sebagai wanita shalihah dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

pustaka, dengan berbagai sumber buku sehingga dapat mudah difahami 

dan temuannya  dapat ditransformasikan kepada orang lain. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis)
39

. 

Content analysis adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk 

mengkaji isi informasi terekam
40

.  Dengan menggunakan analisis ini 

akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi atau 
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pesan yang di sampaikan oleh media massa, kitab suci atau sumber 

informasi lain secara obyektif, sistematis dan relevan. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan 

dipelajari, sehingga akan dapat membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
41

 Tahap-tahap analisis adalah: 

1.Menentukan permasalahan yang akan di teliti 

2. Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan 

yang ada. 

3. Menyusun kerangka metodologi, yaitu dengan menentukan metode 

yang akan di pakai, yaitu metode untuk pengumpulan data dan 

metode untuk analisis. 

4. Analisis data, yaitu dengan menganalisis terhadap data yang telah di 

kumpulkan.
42

 

 G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang membahas 

masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih 

lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 
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Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan atau 

telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan 

sistematika pembahasan dengan beberapa sub-subnya. Bab I ini berfungsi 

menentukan jenis, metode, dan alur penelitian hingga selesai. Sehingga 

dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari penelitian. 

Dilanjutkan bab II  yang berisi paparan data yaitu berupa biografi Ummu 

Salamah, keluarga Ummu Salamah serta kriteria wanita salihah yang 

terdapat dalam diri Ummu Salamah, yang terkandung dalam buku: 

Hishah Abdul Karim Ummu Salamah Istri Rasulullah Penuh Inspirasi. 

Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010,  Bab : 3. dan dari buku  

Sumayyah Abdul Halim Silsilah Ummahatul Mukminin Sosok Ibu 

Teladan Kaum Muslimin. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007,  Bab : 5. 

Sedangkan bab III adalah analisis nilai-nilai wanita salihah melalui figur 

Ummu Salamah dan kontribusinya dengan pendidikan akhlak. Bab ini 

berisikan kriteria wanita salihah dalam figur Ummu Salamah dan 

kontribusinya dengan pendidikan akhlak. 

Kemudian bab IV merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian 

akhir dari pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

NILAI-NILAI WANITA SALIHAH DALAM FIGUR UMMU SALAMAH 

 

A. Biografi Ummu Salamah  

Ummu Salamah binti Abu Salamah dia adalah Hindun binti Abi 

Umayah Hudzaifah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhhzum 

Al-Qurasyiyyah. Ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi‟ah bin Malik bin 

Khuzaimah bin Alqamah bin Farras.  

Ayahnya bernama Suhail/ dijuluki dengan Zadur Rakib (sang pembekal 

kafilah), karena dia termasuk dermawan bangsa Arab yang terkenal dengan 

kedermawanannya. Bila dia berpergian (bersama rombongan) orang-orang 

yang menyertainyapergi tak masalah jika tidak membawa bekal, sebab segala 

akomodasi mereka akan dia tanggung.  

Ummu Salamah lahir pada tahun 28 sebelum hijrah atau 596 M Ummu 

Salamah mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu „Abdullah dan Zuhair, 

keduanya putra bibi Rasulullah, Atikah binti Abdul Muthallib. Anak-anak 

Ummu Salamah bernama Salamah, Amr, Durrah, Zainab dan Ummu Kaltsum. 

Pada tahun ke-59 Hijriah usia ummu salamah telah mencapai 84 tahun, 

usia tua dan pikun merambah di pertambahan umurnya. Allah mengangkat 

ruhnya yang suci naik ke atas menuju hadirat-Nya.  
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1. Suami Ummu Salamah 

Semula suami Ummu Salamah Radhiyallahu Anha  adalah istri Abu 

Salamah Radhiyallahu Anhu. Namanya adalah Abdullah bin Abdul Asad bin 

Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Ibunya merupakan bibi 

Rasulullah yaitu Barrah binti Abdul Muthallib. Ia juga menjadi saudara 

sesusuan Rasulullah SAW. keduannya dan Hamzah pernah disusui oleh 

Tsuwaibah budak perempuan Abu Lahab. Sebab meninggalnya Abu 

Salamahyaitu akibat luka yang ia alami sewaktu perang uhud dan kembali 

kambuh dan sampai menemui ajalnya. Setelah itu Ummu Salamah di khitbah 

Rasulullah dan mereka menikah pada bulan syawal. 

2. Saudara-saudaran Ummu Salamah 

Adapun saudara-saudaranya antara lain: 

a.  Abdullah bin Umayyah  

Ibnu Qutaibah mengatakan, “saudara Ummu Salamah adalah Abdullah 

bin Abu Umayyah. Ia termasuk salah satu kaum Quraisy yang paling 

keras permusuhannya terhadap Rasulullah saw. kemudian ia masuk ke 

dalam agama Islam dan mati syahid dalam peperangan Thaif.” Imam 

Adz-Dzhabi menyebutkan bahwa Abdullah bin Abu Umayyah adalah 

saudara Ummul Mukminin Ummu Salamah Radhiyallahu Anha.  

b. Zuhair 

Ibnu Al-Atsir mengatakan, “sesungguhnya Atikah binti Abdul 

Muthallib bersama dengan Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi 



47 

 

 

melahirkan Zuhair dan Abdullah. Keduanya adalah saudara Ummu 

Salamah istri Nabi saw.” dengan demikian Abdullah dan Zuhair adalah 

saudara Ummu Salamah Radhiyallahu Anha  dari sisi ayah, bukan dari ibu. 

 Ath-Thabari berbeda pendapat dalam jenis kedekatan antara Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha dan Abdullah bin Umayyah. Ia berkata, 

“paman-paman Ummu Salamah dari pihak ibu adalah Abdullah dan 

Zuhair putra bibi Rasulullah saw.” dari situ, Ath-Thabari menjadikan 

Abdullah dan Zuhair sebagai paman Ummu Salamah Radhiyallahu Anha , 

bukan saudaranya. 

c. Mas‟ud 

Adz-Dzahabi mengatakan, “Mas‟ud bin Umayah Al-Makhzumi 

saudara Ummu Salamah Radhiyallahu Anha .Ummul Mukminin Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha adalah putri paman  Khalid bin Al-Walid 

dan Abu Jahal. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Adz-Dzahabi, “Dia 

adalah putri paman Khalid bin Al-Walid (Saifullah) dan putri paman Abu 

Jahal bin Hisyam.
43

 

B. Nilai-nilai wanita salihah dalam figur Ummu Salamah 

1.Taqwa pada Allah dan Rasulnya 

a. Ummu Salamah memiliki sifat Wira‟i 
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Al-Wara‟ Al-Masyru‟ (wira‟i yang sesuai aturan) adalah 

menjauhkan diri dari sesuatu yang ditakutkan akibatnya. Yaitu 

menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diketahui keharaman atau 

diragukan keharamannya. Meninggalkan sesuatu tersebut, tidak 

menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada melakukannya. 

Ada yang mengatakan Al-Wara‟ adalah mencegah diri dari sesuatu 

yang berbahaya, termasuk dalam hal ini sesuatu yang diharamkan dan 

syubat  (diragukan kehalalannya). Karena Syubat  terkadang berbahaya, 

maka barangsiapa takut perkara syubat, maka akan bersih agamanya. 

Dan barangsiapa terjerumus kedalam syubat, maka telah jatuh kepada 

perbuatan haram.  

Ummul Mukminin Ummu Salamah termasuk wanita yang memiliki 

sifat wira‟i dan takut kepada Allah. Ketika ia mengetahui sabda 

Rasulullah 

“Jika salah seorang di antara kalian memiliki budak mukatab yang 

mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka berhijablah darinya .”  
(HR. Ahmad dan Ath-Thabarani)  

 

Ketika itu Ummu Salamah telah melakukan akad Mukatabah (akad 

antara tuan dan budaknya untuk memerdekakannya setelah membayar 

jumlah harta tertentu) dengan budaknya Nabhan. Jumlah harta yang 

masih tersisa seribu dirham  yang tetap ditahan oleh Nabhan agar masih 

bebas berhubungan dengan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha . Ummu 

Salamah meminta sisa tersebut agar dibayarkan kepadanya, lalu Nabhan 

menangis karena tak bisa mendengar dan dan melihatnya lagi. Ummu 
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Salamah mengutus keponakannya untuk menerima sisa pembayaran 

tersebut namun, Ummu Salamah tidak menerima sisa tersebut. Hal ini 

menunjukkan wira‟inya dan takut terjerumus dalam hal yang membuat 

Allah dan Rasul-Nya murka.  

Nabhan mengatakan, “Aku menahan sisa uang itu agar ia tidak 

berhijab dariku. Kemudian aku melakukan haji. Aku melihatnya di 

Baida‟. Ia bertanya, „Siapakah ini?‟ Aku menjawab, „Aku Abu Yahya.‟ 

Ia berkata, „Wahai anakku, kamu mengundang keponakanku 

Muhammad bin Abdillah bin Abi Umayah dan ia menyerahkan uang 

akad Mukatabah yang menjadi hakku. Lalu aku kirim salam untukmu.‟ 

Lalu aku menangis dan menjerit. Aku berkata, „Demi Allah, aku tidak 

akan menyerahkannya kepadanya selamanya.‟ Ia berkata, „Wahai 

anakku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, 

“Jika salah satu di antara kalian memiliki budak mukatab yang 

mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka berhijablah darinya 

Demi Allah, kamu tidak melihatku kecuali di akhirat.” 

(HR. Ahmad dan Ath-Thabarani) 

Salah satu kewira‟ian Ummu Salamah adalah ia tidak mau orang 

lain (yang bukan mahram) masuk ke dalam rumahnya walupun dengan 

cara penyusuan terlebih dahulu agar menjadi mahram. Hal ini berbeda 

dengan Aisyah Radhiyallahu Anha  yang memerintahkan putri-putri dari 

saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya untuk 
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menyusui orang yang ia suka datang kepadanya dengan cara lima kali 

susunan, walaupun orang lain tersebut adalah orang yang besar. Setelah 

itu, orang tersebut boleh masuk di rumahnya. Sementara Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha menolak untuk melakukan hal itu kecuali 

kecuali telah disusui ketika masih bayi. 

Ummul Mukminin Ummu Salamah selalu berhati-hati karena 

kemungkinan ada sesuatu yang dikhususkan untuk Aisyah. 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah dalam Shahih Muslim bahwasanya 

Ummu Salamah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

mengatakan: 

 “Semua istri Rasulullah tidak menerima siapa pun untuk untuk 
masuk ke dalam rumahnya dengan penyusuan. Kami mengatakan 

kepada Aisyah, „Demi Allah, kami tidak melihat hal itu kecuali 
keringanan yang diberikan Rasulullah secara khusus untuk Salim. Maka 

tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam rumah kami dengan 

penyusuan ini dan tidak boleh melihat kami.” 

(HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa‟i, dan Ahmad) 
 

b. Tekun Mempelajari Agama 

Di antara hal yang menunjukkan ketekunan Ummu Salamah 

Radhiyallahu Anha dalam mempelajari masalah keagamaan adalah ia 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang 

sesuatu yang masih samar. Hal ini terjadi ketika ia bertanya kepada 

Rasulullah tentang mengurai rambut ketika mandi jnabat (besar). 

Rasulullah memberitahukan kepadanya bahwa tidak harus menguraikan 

rambut, akan tetapi cukup menyiramnya dengan tiga kali siraman. 
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Kemudian setelah itu, meraytakan air ke seluruh badan. Hadits ini 

diriwayatkan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha. 

Bukti-bukti lain yang menunjukkan ketekunan Ummu Salamah 

untuk mempelajari agama adalah seperti dibawah ini. 

Ketika Ummu Salamah menunaikan haji wada‟, ia menderita sakit 

Sehingga tidak kuat melaksanakan thawaf. Ia meminta pendapat dari 

Rasulullah tentang hal itu, dan Rasulullah mengizinkannya untuk 

melaksanakan thawaf di atas unta di belakang orang-orang. Ini 

merupakan bab tentang keringanan Rasulullah, bagi orang-orang yang 

tidak mampu menjalankan thawaf. Dan bab keutamaan Sa‟i dari Shafa 

ke Marwa. 

Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah istri Rassulullah, ia 

mengatakan, “Aku mengadukan kepada Rasulullah bahwasannya aku 

sakit.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Thawaflah di belakang orang-

orang dan kamu naik kendaraan.” Maka aku thawaf dan Rasulullah 

kemudian menunaikan shalat subuh di sebelah Baitullah dan beliau 

membaca firman Allah. 


 

“Demi bukit Thur, dan kitab yang ditulis.” (Thur: 1-2) 
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Di antara ketekunannya untuk belajar keagamaan adalah sikapnya 

ketika mendengar Rasulullah bersabda dengan menggunakan kalimat, 

“Wahai manusia.” Ia mengatakan kepada pembantunya, “Tinggalkan 

aku dulu” lalu pembantunya mengatakan, “ Sesungguhnya Rasulullah 

hanya mengajak kaum laki-laki dan tidak mengajak kaum wanita,” lalu 

Ummu Salamah berkata, aku termasuk manusia.”44
 

2. Menjalankan ibadah karena ridho Allah bukan karena riya‟  

Kegembiraan Ummu Salamah Radhiyalahu Anha karena dapat 

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di negeri Habasyah 

membuatnya menyebut tempat tinggal di situ seperti tempat tinggal 

dirumahnya sendiri. Bahkan lebih baik daripada rumah kerabatnya dan 

tetangganya di Makkah yang telah menyakitinya dan berupaya 

memaksanya untuk meninggalkan Agamanya dan ajakan Muhammad 

SAW.  

3. Tidak mengubah pemberian dari Allah 

Ummul Mukminin Ummu Salamah selalu berupaya mengajarkan 

kepada kaum perempuan tentang segala sesuatu yang diyakininya dapat 

memberikan kontribusi positif  dalam kehidupan mereka dan sesudah 

mereka meninggal dunia. Karena itu, Ummu Salamah memberitahukan 

kepada mereka tentang doa-doa yang banyak dipanjatkan Rasulullah 

SAW kepada Tuhannya. 
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Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, ia mengatakan “Aku 

bertanya kepada Rasulullah SAW, mengenai seseorang yang mengubah 

bentuknya. Apakah memiliki keturunan ?” 

Lalu Nabi SAW menjawab “Tidak ada satupun yang boleh mengubah 

rupa. Ia tetap memiliki keturunan, namun tidak baik akibatnya. 

Yang berarti setiap manusia harus mensyukuri apa pemberian dari Allah 

Swt.
45

 

Ummu Salamah sangat takut atas laknat dari Allah yang akan 

membawa pada neraka, maka dari itu ia selalu bertanya pada Rasulullah 

tentang balasan orang-orang yang tidak mau bersyukur atas pemberian-

Nya serta selalu merubah apa yang telah dianugrahkan pada manusia 

tersebut. 

4. Wanita yang sederhana 

Setelah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah saw dan 

Ummu Salamah menempati rumah Rasulullah yang sangat sederhana 

dan Ummu Salamah Ridho dengan apa kepunyaan Rasulullah. 

Rasulullah menempatkan Ummu Salamah di rumah yang dulu ditempati 

Zainab binti Khuzaimah semasa hidupnya, setelah Zainab binti 

Khuzaimah meninggal. 
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Diriwayatkan dari Ummu Salamah ia berkata, “Rasulullah 

menikahiku kemudian memboyongku. Beliau menempatkan aku dirumah 

Zainab binti Khuzaimah setelah ia meninggal.”46
 

Ummu Salamah tidak pernah mengeluh walaupun dengan hidup 

yang serba sederhana, tapi dia hanya ingin mendapat ridha Allah dan 

Rasul-Nya.  Sesederhana apapun kehidupan Rasulullah maka Ummu 

Salamah tetap bersyukur karena tinggal di rumah yang sering menjadi 

tempat turunnya wahyu Allah. 

5. Taat pada suami 

Ummu Salamah menggambarkan kehidupan rumah tangga Nabi 

dengan penggambaran yang cukup detail, yaitu dengan menunjukkan 

posisi tempat tidurnya dari tempat shalat Nabi. Di antara bukti yang 

menguatkan perhatian Ummu Salamah terhadap Rasulullah SAW 

hingga ketika Rasulullah dalam keadaan shalat adalah ia ikut terjaga 

menemani Nabi demi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan beliau. 

Ummu Mukminin Ummu Salamah berusaha untuk memberikan 

perhatian kepada Rasulullah dan ia juga menyimak semua keluh kesah 

Rasulullah. Ummu Salamah memperhatikan bahwa suaminya Dalam 

kisah Ummu Salamah, saking perhatiannya pada Rasulullah, Ummu 

Salamah melayani beliau di malam pengantin seraya mengatakan, “Aku 

mengeluarkan gandum dan minyak lalu memasaknya dan 
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menyuguhkannya pada beliau. Terlalu cintanya Ummu Salamah 

terhadap mendiang suaminya yakni Abu Salamah, ia sempat menolak 

untuk dinikahi oleh Abu Bakar dan juga Umar Radhiyallahu Anhu.  

Pada saat Rasulullah meminangnya, ia masih merasa bimbang, 

hingga setelah menikah  dengan Rasulullah pun ia masih belum dapat 

membayangkan untuk hidup di rumah selain rumah Abu salamah. 

Ummu salamah menggambarkan kehidupan rumah tangga Nabi dengan 

penggambaran yang cukup detail, yaitu menunjukkan tempat tidurnya 

dari tempat sholat Nabi.  

Di antara bukti menguatkannya perhatian Ummu Salamah 

terhadap Rasulullah saw hingga ketika Rasulullah dalam keadaan shalat 

adalah ia ikut terjaga menemani Nabi demi untuk melayani dan 

memenuhi kebutuhan beliau, dan itulah sebagian bukti ketaatan Ummu 

Salamah pada suaminya.
47

 

Ummu Salamah senantiasa menciptakan suasana rumah tangga 

harmonis sebagai tempat meneduhkan hati suami tercinta. Dia selalu 

mendampingi penuh setia, bersama-sama menanggung aneka ragam 

penyiksaan hingga siksaan terberat sekalipun.
48

 

6. Mendidik anak dengan ajaran Agama Islam 
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Ummu Salamah mendengarkan dari Rasulullah bahwa anak-

anaknya akan dididik dalam naungan Nabi, maka ia setuju untuk 

menikah dengan Rasulullah. Anak-anaknya menjadi anak Rasulullah 

juga, sehingga banyak pengetahuan agamayang didapat di lingkungan 

rumah Rasulullah yang dimana tempat beliau memperoleh wahyu dan 

tempat dimana para sahabat Nabi berkumpul untuk mendengarkan 

nasehat-nasehat Rasulullah. Dan dari nasehat-nasehat tersebut mereka 

berinstinbat terhadap hukum-hukum syariat. 

Seperti halnya anak-anak Ummu Salamah yang hidup dalam 

suasana keimanan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan tersebut 

sudah pasti mereka akan memperoleh efek positif yang tercermin dalam 

perilaku mereka, dan menambah pengetahuan  mereka akan hukum-

hukum syariat yang secara langsung didapat darinya dan Rasulullah saw. 

Ummu salamah dalam mendidik anak-anaknya tidak menunda-nunda 

dalam menyampaikan apa yang ia ketahui dari Rasulullah saw, ia 

menyampaikan kepada putrinya yakni Zainab guna mengajarinya 

tentang hukum agama.
49

 

Anak-anak Ummu Salamah yang hidup dalam suasana keimanan 

yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan tersebut sudah pasti mereka 

akan memperoleh efek positif yang tercermin dalam perilaku mereka, 

dan menambah pengetahuan mereka akan hukum-hukum syariat Islam 
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yang sebagian besar mereka dapatkan secara langsung dari Rasulullah 

Saw.Ummu Salamah berusaha menyiapkan anak-anaknya untuk dunia 

akhirat. Ia juga memberikan penjagaan yang menyeluruh. 

7. Merawat anak dengan penuh kasih sayang 

Suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah: Ya 

Rasulullah, apakah aku akan memperoleh pahala atas nafkah tambahan 

yang aku berikan pada anak-anak Abu salamah sementara aku tetap 

memberikan nafkah wajib kepada mereka secara baik.
50

 

Islam memberiakan perhatian besar terhadap keluarga, dan 

berusaha untuk menegakkannya diatas pondasi yang kuat. Keluarga 

adalah pilar pertama pembentuk masyarakat. Maka dari itu harus 

pandai-pandai seseorang dalam membangun keluarga khususnya anak. 

Ummul Mukminin Ummu Salamah memiliki lima orang anak dari 

Abu Salamah, mereka adalah Salamah, Amr, Durrah, Zainab dan Ummu 

Kultsum.Ummul Mukminin Ummu Salamah memiliki beberapa sikap 

yang membuktikan perhatiannya dan kepeduliannya diantaranya: 

a. Penolakan Ummu Salamah untuk menikah kembali sepeninggal Abu 

Salamah demi anak-anaknya dan pada akhirnya ia menikah dengan 

Rasulullah. 

b. Kepeduliaannya mendidik anak-anak dirumah Nabi 
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c. Usaha Ummu Salamah mendidik sendiri 

d. Infaq Ummu Salamah dalam mendidik anak-anaknya
51

 

Usaha Ummu Salamah dalam mendidik anak-anaknya berbuah 

manis, karena anak-anaknya juga menyampaikan riwayat-riwayat pada 

para umat dan selain itu zainab anak Ummu Salamah memiliki akal 

yang cerdas dan ia sering dipercaya untuk menyampaikan nasehat-

nasehat seputar hukum syariat Islam. 

8. Menjaga amanah dari suami  

Seperti halnya Ummu Salamah beliau sangat menjaga amanat dari 

Rasulullah saw. karena dialah salah satu istri Rasul yang diberi 

kepercayaan untuk menjaga rahasia-rahasia beliau, diantara bentuk 

perhatian Ummu Salamah terhadap kewajiban seorang istri adalah 

penjagaannya terhadap masalah pribadi Rasulullah saw.
52

 

Bagi Ummu Salamah suatu kehormatan sendiri dikala Rasulullah 

Saw berbagi cerita dengannya, dan ia selalu merasa bersalah jika ia 

tidak bisa membantu Rasulullah. Dan Rasulullah sangat percaya degan 

apa yang ia amanahkan pada Ummu Salamah karena ia dapat dipercaya. 

9. Istiqomah dan sabar 

Kesabaran dan kegigihan Ummu Salamah, pada waktu dia hijrah 

sendirian tanpa ada teman yang dapat menghilangkan kesepiannya. Ia 
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menjelaskan akan hal ini ketika Utsman bin Abi Thalhah bertanya 

padanya, “Apakah ada seseorang yang menemuimu?” Ia menjawab, 

“Tidak, demi Allah, kecuali Allah dan anakku ini.” 

 Semua cobaan tersebut ditanggungnya dengan tekad bulat seorang 

mukmin yang sabar dan ridho dengan takdir dan keputusan Allah SWT. 

Andaikata seorang diantara kita dapat membayangkan kesulitan yang 

besar, jarak yang amat jauh dan perjalanan yang asing panas siang yang 

membakar, dan malam yang gelap gulita dan perjalanan yang amat 

sangat melelahkan, maka ia dapat merasakan apa yang dialami Ummu 

Salamah. Dalam mempertahankan akidahnya, agamanya, dan kerja 

kerasnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan bergabung dengan 

suaminya. 

Penderitaannya tak berakhir begitu saja, bahkan muncul penderitaan 

yang baru. Hal ini terjadi ketika penduduk Madinah tidak membenarkan 

bahwa ia putri Abu Umayah. Ia hidup di tengah-tengah mereka, 

sementara tidak mempercayai Abu Umayah sebagai ayahnya. Akhirnya, 

sekelompok orang ingin melaksanakan ibadah haji. Lantas mereka 

memintanya untuk mengirimkan surat kepada keluarganya di Makkah 

dari Bani Umayah. Ia pun menuliskan surat kepada mereka. Setelah 

mereka kembali dari Makkah, mereka membenarkannya dan tambah 

memuliakannya.  
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Ummul Mukminin Ummu Salamah Radhiyallahu Anha bercerita 

tentang derita yang menimpanya dalam berpegang teguh dengan agama 

Islam. Ia berkata, “Demi Allah, aku tidak mengetahui keluarga muslim 

yang mendapat musibah seperti musibah yang menimpa keluarga Abu 

Salamah.  

Sungguh, itulah keteguhan seorang perempuan mukmin yang 

mengetahui dakwah, lalu mengimaninya, mengorbankan segala sesuatu 

yang ia miliki untuk membelanya, dan terasa ringan baginya derita 

perpisahan dan keterasingan. Betapa sedikit pengorbanan pada zaman 

kita sekarang! Bagaimana dengan seorang perempuan yang 

meninggalkan keluarga dan tanah airnya dan berhijrah dalam keadaan 

sendirian menuju daerah yang asing baginya demi menyelamatkan 

Agama? Dengan begitu Ummu salamah Radhiyallahu Anha telah 

memberikan contoh yang hebat untuk kaum wanita.
53

 

Sifat istiqomah dan sabar dari seorang Ummu Salamah adalah sabar 

dalam hal apapun kepahitan yang ia rasakan dalam berjuang membela 

agama Allah Swt dan istiqomah dalam menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya, istiqomah berpegang teguh pada agama Allah 

Swt. 

10. Menjaga aurat 
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Dalam hal menjaga aurat Ummu Salamah tidak terlepas dari 

nasehat-nasehat Rasulullah. Ummul Mukminin Ummu Salamah 

Radhiyallahu Anha tidak pernah merasa cukup dengan keterangan yang 

didengar dari Nabi, bahkan ia meminta penjelasan dari beliau mengenai 

persoalan yang masih samar. Lalu mendiskusikan sebagian persoalan 

yang masih sulit dimengerti. Tidak hanya itu, bahkan Ummu Salamah 

suka meminta kemantapan perihal berbgai persoalan yang khusus 

berhubungan dengan kaum wanita. 

Inilah Ummu Salamah yang meminta penjelasan dari Rasulullah 

SAW dan mendiskusikannya perihal pakaian wanita/gamis. Ummu 

Salamah mengatakan, “Rasulullah ditanya, “Beliau menjawab, 

“sejengkal.” Ummu Salamah Radhiyallahu Anha bertanya, “Bagaimana 

jika tampak auratnya?” Rasulullah menjawab, “satu lengan saja dan 

jangan lebih.” (HR. An-Nasa‟i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Abu Ya‟la) 

Kisah ini menjelaskan bahwa Ummul Mukminin Ummu Salamah 

Radhiyallahu Anha meminta penjelasan dan berdiskusi dengan 

Rasulullah mengenai persoalan penting yang dihadapi kaum wanita. 

Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada Nabi 

menghenai batas pakaian yang mungkin dikenakan wanita dan tidak 

dianggap sombong diri dan berdosa. Kemudian ia mendiskusikan hal itu 

dengan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW memberi batasan dengan 
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satu lengan dan tidak boleh lebih.” (HR. An-Nasa‟i, Ibnu Majah,Ahmad, 

dan Abu Ya‟la)54
 

Ummu Salamah menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana 

Nabi saw membangunkan keluarganya untuk sholat malam hari dengan 

peringatan yang keras tentang adanya kaum wanita yang di dunianya 

berpakaian tapi di akhiratnya telanjang.Ummu salamah mendapat semua 

pelajaran dari Rasulullah saw.
55

 

Dalam hal berpakaian Ummu salamah pun sangat berhati-hati 

bahkan dia selalu bertanya pada Nabi tentang cara berpakaian yang baik, 

entah itu mulai panjang gamis ataupun yang lainnya. Dia juga bertugas 

menyampaikan sabda-sabda dari Rasul untuk para kaum wanita tentang 

seputar berbusana wanita. 

11. Berbicara baik dan bijak. 

Suatu ketika dalam sebuah percakapan Rasulullah saw pada saat 

umrah Beliau bersabda pada sahabatnya :  

“Berdirilah kalian, lalu sembelihlah hewan kurban. Setelah itu 

cukurlah kepala kalian/rambut. 

“Beliau bersabda demikian sampai tiga kali, namun tidak ada 

seorang sahabat pun yang merespon, maka Rasulullah saw bergegas 

menemui Ummu Salamah di kemahnya dalam keadaan sangat marah. 

                                                           
54

Ibid.,145-146. 
55 Fihris Sa‟adah, Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah SAW 

(Semarang:Walisongo Press, 2008), 60-61.  
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“Ada apa ya Rasulullah?” tanya Ummu Salamah. “Heran, wahai 

Ummu Salamah. Apakah engkau tidak melihat orang-orang itu? Mereka 

aku perintahkan dengan perintah yang jelas, tapi mereka tidak mau 

mengerjakannya.Aku katakan kepada mereka :  

“Bercukurlah dan bertahallullah sebagai tanda keluar dari ihram 
sampai tiga kali, tapi diantara mereka tidak ada satupun yang 

meresponnya, padahal mereka mendengar ucapanku dan melihatku.” 

 

Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Ummu Salamah lantas 

memberi solusi: “Ya Rasulullah janganlah engkau mencela mereka, 

sebab mereka baru saja tertimpa kekecewaan hebat sebagaimana yang 

engkau rasakan yakni berkaitan dengan isi perjanjian damai itu dan juga 

kecewa mengapa mereka harus pulang tanpa membawa hasil. Wahai 

nabi Allah, keluarlah dan temuilah mereka tanpa berbicara dengan 

seorangpun dari mereka hingga kau menyembelih untamu, lalu engkau 

panggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu.” 

Rasulullah pun mengambil pedangnnya. Beliau menghampiri 

untanya yang gemuk, lalu menyembelihnya seraya mengucapkan 

dengan suara keras : “bissmillahi, wallaoohu Akbar.” Setelah beliau 

selesai memasuki kemahnya yang terbuat dari kulit berwarna merah 

beliau lalu memanggil Khirasy bin Umayyah untuk mencukur rambut 

beliau. Ketika para sahabat melihat kejadian itu, mereka berdiri dan 

menyembelih hewan qurbannya. Kemudian satu sama lainnya saling 
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bergantian mencukur rambut kepala sampai hampir saling melukai 

karena sangking ributnya. 

Ummu Salamah juga pernah ikut umrah bersama Nabi dalam 

keadaan sakit sampai tidak kuat berjalan. Karenannya dia mendapat 

keringanan untuk berthawaf mengelilingi ka‟bah dengan berkendaraan 

unta. Ummu Salamah suka mencari bekal dari rasulullah dan belajar dari 

beliau, baik perbuatan maupun perkataan.
56

 

Dalam hal ini Ummu Salamah menggunakan akal tajamnya 

kemudian melalui ucapannya untuk meredakan amarah Rasulullah Saw 

pada para sahabat. Kata-kata yang keluar dari Ummu salamah mampu 

meredam amarah Rasulullah, dan inilah yang membuat Rasulullah 

sangat mengaggumi sosok Ummu Salamah yang bijak. 

  

                                                           
56Sumayyah „Abdul Halim, Silsilah-silah Ummahatul Mukminin, 153-155. 
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BAB III 

NILAI-NILAI WANITA SHALIHAH MELALUI FIGUR UMMU SALAMAH 

DAN KONTRIBUSINYA DENGAN PENDIDIKAN AKHLAK 

A. Nilai-nilai Wanita Shalihah dalam Figur Ummu Salamah  

Wanita dalam dinamika kehidupan mempunyai peranan sebagai 

manusia yang menghasilkan kehidupan bagi manusia lain dari sisi 

penderitaan, perasaan, gerakan, pengasuhan, dan sumbangan yang tak 

terbatas. Wanita ini telah mengalami banyak komplikasi-komplikasi  

sejarah dalam hidupnya dengan adanya perlakuan buruk orang-orang lain 

kepadanya, pandangan mereka terhadapnya dan kealiman mereka terhadap 

kemanusiaannya. 

Islam sangat memuliakan dan meninggikan derajat wanita dan 

menempatkannya di tempat yang layak sebagai seorang ibu dan sebagai 

pencetak generasi. Karena itu, tidak aneh orang yang yang pertama kali 

menerima dakwah Nabi Saw adalah wanita, dimana wanita ini 

menanggung penderitaan dengan sabar dan mengharapkan pahala. Ia ikut 

serta dalam jihad bersama dengan kaum laki-laki dan memberikan 

pengorbanan yang besar dalam segala hal. Ia adalah wanita yang tiada 

banding yang dengan kesabaran, keteguhan, dan keuletan ia mampu 

memberi keteladanan yang patut dicontoh untuk setiap umat muslim.  

Dalam hal ini dari seorang figur Ummu Salamah memberikan 

gambaran tentang akhlak Ummu Salamah sebagai sosok wanita shalihah 
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yang tangguh dan pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan untuk 

umat. 

Seperti yang dijelaskan pada bab-bab diatas, cukup menggambarkan 

bagaimana Ummu Salamah menjadi teladan muslimah yang sangat 

menjaga aturan dalam Islam dan bisa menjadi teladan untuk wanita pada 

zaman sekarang untuk meningkatkan kualitas  akhlak. Sebagaimana 

penjelasan diatas peneliti akan membahas tentang Nilai-nilai wanita salihah 

melalui figur Ummu Salamah dan kontribusinya dengan pendidikan akhlak. 

Adapun kriteria wanita salihah yang terdapat pada diri Ummu Salamah  

sebagai berikut: 

a. Takwa pada Allah dan Rasulnya 

Takwa adalah nilai atau akumulasi dari nilai atau akumulasi dari 

nilai-nilai Islam. Pakar tafsir Abu Hayyanal-Andalusi, menyebut bahwa 

takwa sebagai kumpulan ketaatan yang  membentuk kualitas pribadai 

orang yang beriman dan melindunginya dari siksa dan bencana. Sebagai 

akumulasi dari nilai-nilai agama Islam. Takwa seperti dikemukakan 

pakar tafsir al-Razi, menunjuk pada iman : 
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Artinya: 

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka  

kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan 

ketenangan pada Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin dan Allah 

mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak 

dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Fath: 26)
57

 

 

Menurut satu pendapat, takwa dibagi dalam beberapa bentuk  takwa 

orang yang istimewa yaitu menghindarkan diri dari maksiat dan takwa 

dan selanjutnya merupakan menghindarkan diri dari perbuatan jelek. 

Yang tidak di ridhoi Allah. Seorang wanita yang patuh dalam beragama 

menjalankan Ibadah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

istri jika ia sudah berkeluarga. 

Dalam diri seorang Ummu Salamah memiliki taqwa kepada Allah 

dan Rasulnya dia sangat menjaga semua aturan-aturan dalam islam. 

Seperti telah dijelaskan pada teori taqwa bahwa orang  yang istimewa 

yaitu menghindarkan diri dari maksiat dan taqwa dan selanjutnya 

merupakan menghindarkan diri dari perbuatan jelek.  

Ummu Salamah sendiri memiliki sifat wara‟i yang  mencegah diri 

dari sesuatu yang berbahaya, termasuk dalam hal ini sesuatu yang 

diharamkan. Menggambarkan seorang wanita yang selalu tunduk pada 
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sang Pencipta, walaupun dalam keadaan apapun senang, susah bahkan 

dalam keadaan bahayapun. Dia adalah sosok wanita  yang au berkorban 

demi Agama Allah.  

Al-Wara‟ Al-Masyru‟ (wira‟i yang sesuai aturan) adalah 

menjauhkan diri dari sesuatu yang ditakutkan akibatnya. Yaitu 

menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diketahui keharaman atau 

diragukan keharamannya. Meninggalkan sesuatu tersebut, tidak 

menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada melakukannya. 

Ada yang mengatakan Al-Wara‟ adalah mencegah diri dari sesuatu 

yang berbahaya, termasuk dalam hal ini sesuatu yang diharamkan dan 

syubat  (diragukan kehalalannya). Karena Syubat  terkadang berbahaya, 

maka barangsiapa takut perkara syubat, maka akan bersih agamanya. 

Dan barangsiapa terjerumus kedalam syubat, maka telah jatuh kepada 

perbuatan haram.  

Ketika itu Ummu Salamah telah melakukan akad Mukatabah (akad 

antara tuan dan budaknya untuk memerdekakannya setelah membayar 

jumlah harta tertentu) dengan budaknya Nabhan. Jumlah harta yang 

masih tersisa seribu dirham  yang tetap ditahan oleh Nabhan agar masih 

bebas berhubungan dengan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha . Ummu 

Salamah meminta sisa tersebut agar dibayarkan kepadanya, lalu Nabhan 

menangis karena tak bisa mendengar dan dan melihatnya lagi. Ummu 

Salamah mengutus keponakannya untuk menerima sisa pembayaran 
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tersebut namun, Ummu Salamah tidak menerima sisa tersebut. Hal ini 

menunjukkan wira‟inya dan takut terjerumus dalam hal yang membuat 

Allah dan Rasul-Nya murka.  

Nabhan mengatakan, “Aku menahan sisa uang itu agar ia tidak 

berhijab dariku. Kemudian aku melakukan haji. Aku melihatnya di 

Baida‟. Ia bertanya, „Siapakah ini?‟ Aku menjawab, „Aku Abu Yahya.‟ 

Ia berkata, „Wahai anakku, kamu mengundang keponakanku 

Muhammad bin Abdillah bin Abi Umayah dan ia menyerahkan uang 

akad Mukatabah yang menjadi hakku. Lalu aku kirim salam untukmu.‟ 

Lalu aku menangis dan menjerit. Aku berkata, „Demi Allah, aku tidak 

akan menyerahkannya kepadanya selamanya.‟ Ia berkata, „Wahai 

anakku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, 

“Jika salah satu di antara kalian memiliki budak mukatab yang 

mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka berhijablah darinya. 

Demi Allah, kamu tidak melihatku kecuali di akhirat.”  
(HR. Ahmad dan Ath-Thabarani) 

Salah satu kewira‟ian Ummu Salamah adalah ia tidak mau orang 

lain (yang bukan mahram) masuk ke dalam rumahnya walupun dengan 

cara penyusuan terlebih dahulu agar menjadi mahram. Hal ini berbeda 

dengan Aisyah Radhiyallahu Anha  yang memerintahkan putri-putri dari 

saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya untuk 

menyusui orang yang ia suka datang kepadanya dengan cara lima kali 
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susunan, walaupun orang lain tersebut adalah orang yang besar. Setelah 

itu, orang tersebut boleh masuk di rumahnya. Sementara Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha menolak untuk melakukan hal itu kecuali 

kecuali telah disusui ketika masih bayi. 

b. Tekun Mempelajari Agama 

Ketika itu Ummu Salamah telah melakukan akad Mukatabah (akad 

antara tuan dan budaknya untuk memerdekakannya setelah membayar 

jumlah harta tertentu) dengan budaknya Nabhan. Jumlah harta yang 

masih tersisa seribu dirham  yang tetap ditahan oleh Nabhan agar masih 

bebas berhubungan dengan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha . Ummu 

Salamah meminta sisa tersebut agar dibayarkan kepadanya, lalu Nabhan 

menangis karena tak bisa mendengar dan dan melihatnya lagi. Ummu 

Salamah mengutus keponakannya untuk menerima sisa pembayaran 

tersebut namun, Ummu Salamah tidak menerima sisa tersebut. Hal ini 

menunjukkan wira‟inya dan takut terjerumus dalam hal yang membuat 

Allah dan Rasul-Nya murka.  

Nabhan mengatakan, “Aku menahan sisa uang itu agar ia tidak 

berhijab dariku. Kemudian aku melakukan haji. Aku melihatnya di 

Baida‟. Ia bertanya, „Siapakah ini?‟ Aku menjawab, „Aku Abu Yahya.‟ 

Ia berkata, „Wahai anakku, kamu mengundang keponakanku 

Muhammad bin Abdillah bin Abi Umayah dan ia menyerahkan uang 

akad Mukatabah yang menjadi hakku. Lalu aku kirim salam untukmu.‟ 
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Lalu aku menangis dan menjerit. Aku berkata, „Demi Allah, aku tidak 

akan menyerahkannya kepadanya selamanya.‟ Ia berkata, „Wahai 

anakku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, 

„Jika salah satu di antara kalian memiliki budak mukatab yang 

mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka berhijablah darinya.‟ 

Demi Allah, kamu tidak melihatku kecuali di akhirat.” (HR. 

Ahmad dan Ath-Thabarani) 

Salah satu kewira‟ian Ummu Salamah adalah ia tidak mau orang 

lain (yang bukan mahram) masuk ke dalam rumahnya walupun dengan 

cara penyusuan terlebih dahulu agar menjadi mahram. Hal ini berbeda 

dengan Aisyah Radhiyallahu Anha  yang memerintahkan putri-putri dari 

saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya untuk 

menyusui orang yang ia suka datang kepadanya dengan cara lima kali 

susunan, walaupun orang lain tersebut adalah orang yang besar. Setelah 

itu, orang tersebut boleh masuk di rumahnya. Sementara Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha menolak untuk melakukan hal itu kecuali 

kecuali telah disusui ketika masih bayi. 

Ketika itu Ummu Salamah telah melakukan akad Mukatabah (akad 

antara tuan dan budaknya untuk memerdekakannya setelah membayar 

jumlah harta tertentu) dengan budaknya Nabhan. Jumlah harta yang 

masih tersisa seribu dirham  yang tetap ditahan oleh Nabhan agar masih 
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bebas berhubungan dengan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha . Ummu 

Salamah meminta sisa tersebut agar dibayarkan kepadanya, lalu Nabhan 

menangis karena tak bisa mendengar dan dan melihatnya lagi. Ummu 

Salamah mengutus keponakannya untuk menerima sisa pembayaran 

tersebut namun, Ummu Salamah tidak menerima sisa tersebut. Hal ini 

menunjukkan wira‟inya dan takut terjerumus dalam hal yang membuat 

Allah dan Rasul-Nya murka.  

Nabhan mengatakan, “Aku menahan sisa uang itu agar ia tidak 

berhijab dariku. Kemudian aku melakukan haji. Aku melihatnya di 

Baida‟. Ia bertanya, „Siapakah ini?‟ Aku menjawab, „Aku Abu Yahya.‟ 

Ia berkata, „Wahai anakku, kamu mengundang keponakanku 

Muhammad bin Abdillah bin Abi Umayah dan ia menyerahkan uang 

akad Mukatabah yang menjadi hakku. Lalu aku kirim salam untukmu.‟ 

Lalu aku menangis dan menjerit. Aku berkata, „Demi Allah, aku tidak 

akan menyerahkannya kepadanya selamanya.‟ Ia berkata, „Wahai 

anakku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, 

“Jika salah satu di antara kalian memiliki budak mukatab yang 

mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka berhijablah darinya 

Demi Allah, kamu tidak melihatku kecuali di akhirat.”  
(HR. Ahmad dan Ath-Thabarani)

58
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Salah satu kewira‟ian Ummu Salamah adalah ia tidak mau orang 

lain (yang bukan mahram) masuk ke dalam rumahnya walupun dengan 

cara penyusuan terlebih dahulu agar menjadi mahram. Hal ini berbeda 

dengan Aisyah Radhiyallahu Anha  yang memerintahkan putri-putri dari 

saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya untuk 

menyusui orang yang ia suka datang kepadanya dengan cara lima kali 

susunan, walaupun orang lain tersebut adalah orang yang besar. Setelah 

itu, orang tersebut boleh masuk di rumahnya. Sementara Ummu 

Salamah Radhiyallahu Anha menolak untuk melakukan hal itu kecuali 

kecuali telah disusui ketika masih bayi. 

b. Menjalankan ibadah karena Ridha Allah bukan karena riya‟ 

Keikhlasan dalam beribadah sangat diperlukan dalam diri setiap 

umat beragama seperti dalam teori telah kewajiban beribadah bagi 

wanita, bukan hanya itu dari figur Ummu Salamhah adalah wanita yang 

memberi contoh keikhlasan beragama walaupun beliau dalam keadaan 

terdesak dan ibadahnya semata-mata karena  Allah bukan untuk pamer 

dan lain sebagainya.  

Para guru dan da‟i selalu menasehati bahwa seseorang harus ikhlas 

dalam melakukan sesuatu. 

c. Tidak mengubah pemberian dari Allah  

Dari pandangan  Islam sebagai seorang wanita hendaknya kita 

selalu bersyukur atas apa telah dikarunikan dari Allah, kaum wanita 
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sangat mengambil berat tentang kecantikan terutama kecantikan wajah 

karena wajahlah yang  pertama akan dipandang. Dari sinilah agama 

melarang  keras manusia mengubah apa yang teh diciptakan  Allah. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang 

menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut atau mencukur 

bulu kening atau bulu-bulu muka (al-Nami-sat) atau meminta orang 

lain mencukur atau mencabut bulu keningnya (al- mutanammisat). 

Wanita yang mengasah gigi supaya kelihatan cantik. Perbuatan itu 

telah mengubah ciptaan Allah.” 

 

Mayoritas fuqoha berpendapat mencabut atau mencukur bulu 

kening untuk kelihatan cantik tidak diperbolehkan karena sama saja 

dengan merubah ciptaan Allah SWT.
59

 Islam melarang wanita berhias 

berlebihan, seperti sampai merubah pemberian yang murni dari Allah, 

seperti merubah rambut dengan sambung rambut, mencukur alis. Yang 

tidak dibolehkan pada zaman Nabi. Larangan menyambung rambut ini . 

Asma‟ juga meriwayatkan sebuah hadits: Ada seorang perempuan 
bertanya kepada Nabi saw:  

Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya terkena suatu penyakit 

sehingga gugurlah rambutnya, lalu keluarganya bermaksud 

menyambung rambutnya, kemudian bertanya terlebih dahulu pada 

Nabi saw, jawab Nabi saw : Allah melaknat perempuan yang 

menyambung rambut dan minta disambungkan. (H.R Bukhari) 

 

Ummul Mukminin Ummu Salamah selalu berupaya mengajarkan 

kepada kaum perempuan tentang segala sesuatu yang diyakininya 

deapat memberikan kontribusi positif  dalam kehidupan mereka dan 

sesudah mereka meninggal dunia. Karena itu, Ummu Salamah 
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memberitahukan kepada mereka tentang doa-doa yang banyak 

dipanjatkan Rasulullah SAW kepada Tuhannya. 

Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, ia mengatakan “Aku 

bertanya kepada Rasulullah SAW, mengenai seseorang yang 

mengubah bentuknya. Apakah memiliki keturunan ?” 

Lalu Nabi SAW menjawab “Tidak ada satupun yang boleh mengubah 

rupa. Ia tetap memiliki keturunan, namun tidak baik akibatnya. Yang 

berarti setiap manusia harus mensyukuri apa pemberian dari Allah Swt. 

 d. Wanita yang sederhana 

Kesederhanaan adalah perisai dari kebahagiaan, kesederhanaan 

seorang Ummu Salamah adalah pribadi yang amat sangat sederhana 

jauh dari kata foya-foya akan menambah ketentraman dan kedamaian. . 

Rasulullah Saw pun dalam kehidupannya merupakan orang sangat 

sederhana. Tak pernah Rasulullah menikmati kekayaan yang 

berlimpah lalu berfoya-foya. Walau demikian, beliau dan istri-istrinya 

senantiasa hidup bahagia. Oleh karena itu  tidak heran jika Ummu 

Salamah sangat beserta anak-anaknya hidup dengan sangat bersahaja. 

Setelah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah saw dan 

Ummu Salamah menempati rumah Rasulullah yang sangat sederhana 

dan Ummu Salamah Ridho dengan apa kepunyaan Rasulullah. 

Rasulullah menempatkan Ummu Salamah di rumah yang dulu 
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ditempati Zainab binti Khuzaimah semasa hidupnya, setelah Zainab 

binti Khuzaimah meninggal. 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ia berkata,  

“Rasulullah menikahiku kemudian memboyongku. Beliau 
menempatkan aku dirumah Zainab binti Khuzaimah setelah ia 

meninggal.” 

 

e. Taat pada suami  

Sebagai wanita shalihah sangat penting adanya ketaatan pada 

suami, karena itu bisa menjadi salah satu jalan menuju surga-Nya. 

Menurut M. Quraish Shihab Kewajiban seorang istri adalah taat pada 

suami di dalam kebaikan. Ketaatan pada suami ini akan melahirkan 

kecintaan yang dalam terhadap istri. Ketaatan pada suami juga akan 

melahirkan keharmonisan di dalam rumah tangga.  

Dalam kisah Ummu Salamah, saking perhatiannya pada 

Rasulullah, Ummu Salamah melayani beliau di malam pengantin 

seraya mengatakan, “Aku mengeluarkan gandum dan minyak lalu 

memasaknya dan menyuguhkannya pada beliau.” Terlalu cintanya 

Ummu Salamah terhadap mendiang suaminya yakni Abu Salamah, ia 

sempat menolak untuk dinikahi oleh Abu Bakar dan juga Umar 

Radhiyallahu Anhu. Kemudian pada saat Rasulullah meminangnya, ia 

masih merasa bimbang, hingga setelah menikah  dengan Rasulullah 

pun ia masih belum dapat membayangkan untuk hidup di rumah selain 

rumah Abu salamah.  
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Ummu salamah menggambarkan kehidupan rumah tangga Nabi 

dengan penggambaran yang cukup detail, yaitu menunjukkan tempat 

tidurnya dari tempat sholat Nabi Saw. Diantara bukti menguatkannya 

perhatian Ummu Salamah terhadap Rasulullah saw hingga ketika 

Rasulullah dalam keadaan shalat adalah ia ikut terjaga menemani Nabi 

demi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan beliau, dan itulah 

sebagian bukti ketaatan Ummu Salamah pada suaminya. 

f. Mendidik Anak dengan Ajaran Agama Islam 

Anak adalah generasi penerus yang harus didik pada jalan-Nya, 

sejak lahir manusia telah membawa fitrah beragama. Hal ini karena 

sejak di alam ruh, manusia telah berikhrar bahwa hanya Allah swt 

semata Tuhan mereka yang berhak untuk disembah.
60

  Wanita shalihah 

tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak 

dan membentuk kepribadian mereka lebih besar dari pada tanggung 

jawab ayah. Ibu sercara alamiah memang dekat dan dicintai oleh anak-

anaknya sehingga mereka terbuka dan berbagi pemikiran dan perasaan 

dengannya.  

Seperti halnya anak-anak Ummu Salamah yang hidup dalam 

suasana keimanan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan tersebut 

sudah pasti mereka akan memperoleh efek positif yang tercermin 

dalam perilaku mereka, dan menambah pengetahuan  mereka akan 
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hukum-hukum syariat yang secara langsung didapat darinya dan 

Rasulullah saw. Ummu salamah dalam mendidik anak-anaknya tidak 

menunda-nunda dalam menyampaikan apa yang ia ketahui dari 

Rasulullah saw, ia menyampaikan kepada putrinya yakni Zainab guna 

mengajarinya tentang hukum agama.
61

 

Ummul Mukminin Ummu Salamah menanamkan keimanan di hati 

anak-anaknya. Ia juga berusaha untuk membangkitkan jiwa mereka, 

mendiktekan kepada mereka mengenai segala hal yang berasal dari 

Rasulullah Saw baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

g. Merawat anak dengan penuh kasih sayang  

Mendapatkan kasih sayang merupakan impian setiap anak, Kasih 

sayang sangat penting guna menunjang kebahagiaan. Seseorang yang 

hidup tanpa kasih sayang maka dalam hidupnya akan ditimpa 

keresahan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Orang tua dalam 

memberi kasih sayang tak terbatas pada hal-hal yang baik saja. Ketika 

anak melakukan hal yang buruk, perlu ditegur dengan penuh kasih 

sayang pula. 

Suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah: Ya 

Rasulullah, apakah aku akan memperoleh pahala atas nafkah tambahan 

yang aku berikan pada anak-anak Abu salamah sementara aku tetap 

memberikan nafkah wajib kepada mereka secara baik. 
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Ummul Mukminin Ummu Salamah memiliki beberapa sikap yang 

membuktikan perhatiannya dan kepeduliannya diantaranya: 

a. Penolakan Ummu Salamah untuk menikah kembali sepeninggal Abu 

Salamah demi anak-anaknya dan pada akhirnya ia menikah dengan 

Rasulullah. 

b.  Kepeduliaannya mendidik anak-anak dirumah Nabi 

c.  Usaha Ummu Salamah mendidik sendiri 

d. Infaq Ummu Salamah dalam mendidik anak-anaknya
62

 

h. Menjaga Amanah dari suami. 

Wanita shalihah senantiasa bisa menjaga amanah dari suaminya, 

baik itu harta maupun aib suami. Aib merupakan kekurangan diri yang 

menjadi bukti bahwa manusia itu lemah dan bisa melakukan kesalahan. 

Oleh karena itu seorang muslim harus menutup aib muslim lainnya 

jika hal itu lebih maslahat. 

Seperti halnya Ummu Salamah beliau sangat menjaga amanat 

dari Rasulullah saw. karena dialah salah satu istri Rasul yang diberi 

kepercayaan untuk menjaga rahasia-rahasia beliau, diantara bentuk 

perhatian Ummu Salamah terhadapkewajiban seorang istri adalah 

penjagaannya terhadap masalah pribadi Rasulullah saw. Seorang istri 
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wajib menjaga amanah dari suami baik menjaga harta suami ataupun 

menjaga keluarga dan kehormatannya.  

i.  Istiqomah dan sabar 

Istiqomah seperti terlihat diatas Istiqomah merupakan usaha 

maksimal  yang dapat dilakukan oleh manusia untuk senantiasa berada 

dijalan Allah Swt. Karena itu tidak setiap orang dapat memiliki sifat 

istiqomah. Sifat istiqomah menurut sufi Abu al-Qasim al-Qusyairi, 

hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan 

bertakwa kepada Allah Swt. Mengenai keutamaannya Qusyairi berkata, 

“Barangsiapa memiliki sifat istiqomah, maka ia akan meraih segala 

kesempurnaan dan segala kebajikan. 

Dan bersabarlah kamu bersama mereka yang menyeru Tuhan di 

waktu pagi dan petang karena mengharap rida-Nya, dan janganlah 

kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan 

dunia, serta janganlah kau ikuti orang yang kalbunya telah Kami buat 

lalai dari mengingat Kami serta mengikuti hawa nafsunya, dan 

keadaannya itu sungguh telah melampaui batas. (Q.S. Al-Kahfi: 28)
63

 

 

Ummul Mukminin Ummu Salamah Radhiyallahu Anha bercerita 

tentang derita yang menimpanya dalam berpegang teguh dengan 

agama Islam. Ia berkata, “Demi Allah, aku tidak mengetahui keluarga 

muslim yang mendapat musibah seperti musibah yang menimpa 

keluarga Abu Salamah.  
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Sungguh, itulah keteguhan seorang perempuan mukmin yang 

mengetahui dakwah, lalu mengimaninya, mengorbankan segala 

sesuatu yang ia miliki untuk membelanya, dan terasa ringan baginya 

derita perpisahan dan keterasingan. Betapa sedikit pengorbanan pada 

zaman kita sekarang! Bagaimana dengan seorang perempuan yang 

meninggalkan keluarga dan tanah airnya dan berhijrah dalam keadaan 

sendirian menuju daerah yang asing baginya demi menyelamatkan 

Agama? Dengan begitu Ummu salamah Radhiyallahu Anha telah 

memberikan contoh yang hebat untuk kaum wanita. 

 

j. Menutup aurat  

pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan 

agama untuk menutupnya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu 

sendiri serta masyarakta dimana ia berada. 

Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah 

melihatnya : laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk 

yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain dan wanita-wanita 

yang berpakaian tapi seperti telanjang dan berlenggak 

lenggok.kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta. Mereka itu 

tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Pafahal, 

sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. 

(H.R. Muslim) 

Hadits ini menjelaskan tentang ancaman bagi wanita-wanita yang 

membuka dan memamerkan auratnya. Yaitu, siksaan api neraka. Ini 

menunjukkan bahwa pamer aurat adalah dosa apalagi orang yang 

sengaja mengumbar auratnya alias tidak punya rasa malu. Sungguh 
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sangat berdosa. Sedangkan pakaian perempuan yang disebutkan dalam 

ayat-ayat Al-qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW adalah penutup 

kepala yang biasanya disebut dengan al-khimar, al-jilbab, al-miqna‟ah. 

Ummu Salamah yang meminta penjelasan dari Rasulullah SAW 

dan mendiskusikannya perihal pakaian wanita/gamis. Ummu Salamah 

mengatakan: 

“Rasulullah ditanya, “Beliau menjawab, “sejengkal.” Ummu 
Salamah Radhiyallahu Anha bertanya, “Bagaimana jika tampak 
auratnya?” Rasulullah menjawab, “satu lengan saja dan jangan lebih.” 
(HR. An-Nasa‟i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Abu Ya‟la) 

 

Kisah ini menjelaskan bahwa Ummul Mukminin Ummu Salamah 

Radhiyallahu Anha meminta penjelasan dan berdiskusi dengan 

Rasulullah mengenai persoalan penting yang dihadapi kaum wanita. 

“Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada Nabi 

menghenai batas pakaian yang mungkin dikenakan wanita dan tidak 

dianggap sombong diri dan berdosa. Kemudian ia mendiskusikan hal 

itu dengan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW memberi batasan 

dengan satu lengan dan tidak boleh lebih.” 

(HR. An-Nasa‟i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Abu Ya‟la) 
 

 k. Berbicara baik dan bijak 

Ucapan ibarat pisau. Jika salah digunakan bisa melukai dan 

menimbulkan bahaya. Namun, jika digunakan dengan baik akan 

mendatangkan kemanfaatan. Karena itu Rasulullah saw mewanti-wanti 

umatnya agar menjaga lidahnya. Barang siapa yang mampu menjaga 

lidahnya ia akan selamat.  
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Suatu ketika dalam sebuah percakapan Rasulullah saw pada saat 

umrah Beliau bersabda pada sahabatnya : “Berdirilah kalian, lalu 

sembelihlah hewan kurban. Setelah itu cukurlah kepala kalian/rambut.” 

Beliau bersabda demikian sampai tiga kali, namun tidak ada seorang 

sahabat pun yang merespon, maka Rasulullah saw bergegas menemui 

Ummu Salamah di kemahnya dalam keadaan sangat marah. 

“Ada apa ya Rasulullah?” tanya Ummu Salamah. “Heran, wahai Ummu 

Salamah. Apakah engkau tidak melihat orang-orang itu? Mereka aku 

perintahkan dengan perintah yang jelas, tapi mereka tidak mau 

mengerjakannya. 

Aku katakan kepada mereka : “Bercukurlah dan bertahallullah sebagai 

tanda keluar dari ihram sampai tiga kali, tapi diantara mereka tidak ada 

satupun yang meresponnya, padahal mereka mendengar ucapanku dan 

melihatku.” 

Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Ummu Salamah lantas 

memberi solusi: 

 “Ya Rasulullah janganlah engkau mencela mereka, sebab mereka 

baru saja tertimpa kekecewaan hebat sebagaimana yang engkau rasakan 

yakni berkaitan dengan isi perjanjian damai itu dan juga kecewa 

mengapa mereka harus pulang tanpa membawa hasil. Wahai nabi Allah, 

keluarlah dan temuilah mereka tanpa berbicara dengan seorangpun dari 

mereka hingga kau menyembelih untamu, lalu engkau panggil tukang 

cukur untuk mencukur rambutmu.” 

Rasulullah pun mengambil pedangnnya. Beliau menghampiri untanya 

yang gemuk, lalu menyembelihnya seraya mengucapkan dengan suara 
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keras : “bissmillahi, wallaoohu Akbar.” Setelah beliau selesai memasuki 

kemahnya yang terbuat dari kulit berwarna merah beliau lalu memanggil 

Khirasy bin Umayyah untuk mencukur rambut beliau. Ketika para 

sahabat melihat kejadian itu, mereka berdiri dan menyembelih hewan 

qurbannya.
64

 

Kebijaksanaan Ummu Salamah yang membuat Rasulullah menjadi 

mudah dalam meredam amarah, karena sosok Ummu Salamah yang 

selalu berusaha untuk sabar, jalan pikiran Ummu Salamah selalu ada 

untuk berbuat kebaikan saat lapang maupun sempit. 

 

B. Kontribusi nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah 

terhadap pendidikan akhlak 

1. Pendidikan Akhlak   

Pendidikan akhlak adalah inti semua jenis pendidikan karena 

mengarah pada terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga menjadi 

manusia yang seimbang terhadap dirinya maupun yang lainnya.
65

 

Sehingga pendidikan akhlak dapat diartikan akar dari segala 

pendidikan karena mencangkup pada perilaku lahir yang sangat penting 

untuk adanya akhlak yang baik seperti perilaku, tata krama serta bisa juga 

melihat kepibadian seseorang. Dan dari segi perilaku batin, pendidikan 
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akhlak dapat mengajarkan setiap orang untuk selalu berprasangka baik. 

Karena hati sangat tajam saat berprasangka.  

Sungguh mulianya seorang wanita yang bisa masuk dalam kriteria 

shalihah selain kepribadiannya yang indah serta ketaqwaannya pada Allah 

yang amat sangat ia pegang. Seorang wanita shalihah ia rela melakukan 

amalan atas dasar perintah-Nya bukan karena ia ingin dibanggakan oleh 

manusia sekitarnya.   

Pendidikan sendiri erat kaitannya dengan sikap dan kepribadian 

seseorang. Dalam figur Ummu Salamah ini banyak terkandung 

pendidikan akhlak yang menjadi unsurnya, dalam hal ini imam ghazali 

juga mendefinisikan bahwa jika akhlak merupakan perbuatan yang 

tertanam dalam jiwa kemudian timbul perbuatan-perbuatan. Sehingga 

seseorang yang memang mempunyai tabiat baik atau akhlak yang baik 

maka akan timbul secara langsung tindakan-tindakan terpuji yang diawali 

dari jiwa atau hati. 

Tata krama, etika, moral sangat penting dimiliki oleh setiap wanita 

bukan hanya wanita muslimah tetapi juga wanita non muslim. Perubahan 

dari masa ke masa sangat hebat dari mulai lunturnya etika baik wanita 

dalam bermasyarakat. 

Pendidikan akhlak bisa di mulai dari kesadaran diri sendiri untuk 

berubah karena akhlak manusia akan menjadi indah jika ia mengawalinya 

dengan niatan dari hati manusia itu sendiri. Pendidikan akhlak bukan 
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hanya sekedar pendidikan tetapi juga sebuah sikap spiritual seseorang 

yang tidak bisa diukur dengan nilai, karena dalam akhlak melibatkan 

kebaikan dari akhlak batin. 

Terkait dengan hal itu nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu 

Salamah merupakan figur teladan yang bisa mengontribusikan bagaimana 

seorang wanita memiliki akhlak yang baik, setidaknya bisa mengambil 

pelajaran sebagai teladan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Dan bisa 

menambah kualitas diri seseorang dari mulai kesabaran, keridhaan, serta 

hal-hal lain yang berhubungan dengan Allah Swt. 

Nilai-nilai wanita salihah dalam figur Ummu Salamah ini sangat 

percuma bila tidak di teladani di kehidupan nyata, karena dalam kisah ini 

sangat menjunjung martabat wanita serta dari segi akhlak terpuji dari 

kaum hawa, dari setiap tindakan ucapannya mengandung makna 

keagamaan dan selalu mengedepankan taqwa pada Allah. 

2.  Manfaat  Pendidikan Akhlak  

Demikian halnya manfaat  pendidikan akhlak yang mengandung 

unsur kebaikan dalam hidup seperti : 

a. Mendapat tempat yang baik di masyarakat.  

Setiap manusia adalah makhluk sosial, dalam hal ini akhlak sangat 

perlu guna pencapaian terbentuknya suasana bermasyarakat yang baik . 

seperti dalam figur Ummu Salamah beliau sangat bijak dalam berbicara 
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entah itu dengan Rasulullah maupun itu dengan para sahabat karena 

dengan sikap itulah dapat menumbuhkan sikap silaturahmi yang kuat. 

Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Ummu Salamah lantas 

memberi solusi: “Ya Rasulullah janganlah engkau mencela mereka, 

sebab mereka baru saja tertimpa kekecewaan hebat sebagaimana yang 

engkau rasakan yakni berkaitan dengan isi perjanjian damai itu dan juga 

kecewa mengapa mereka harus pulang tanpa membawa hasil. Wahai 

nabi Allah, keluarlah dan temuilah mereka tanpa berbicara dengan 

seorangpun dari mereka hingga kau menyembelih untamu, lalu engkau 

panggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu.” 

Dengan sikap bijaknya ia mendapat tempat yang baik di 

masyarakat dan disegani karena baik akhlaknya dan ia adalah orang 

yang pandai menjaga lisannya. 

            b.  Akan disenangi orang dalam pergaulan 

Diamanpun tempatnya seseorang dengan akhlak yang baik akan selalu 

memiliki banyak teman, selain itu seorang juga akan merasa senang jika 

memiliki kawan yang mampu mengajaknya menuju jalan surga-Nya.  

Ummul Mukminin Ummu Salamah selalu berupaya mengajarkan 

kepada kaum perempuan tentang segala sesuatu yang diyakininya 

deapat memberikan kontribusi positif  dalam kehidupan mereka dan 

sesudah mereka meninggal dunia. Karena itu, Ummu Salamah 
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memberitahukan kepada mereka tentang doa-doa yang banyak 

dipanjatkan Rasulullah SAW kepada Tuhannya. 

Dengan sikap Ummu Salamah yang selalu bersikap baik pada orang, 

dan ia semakin dikagumi dan selalui menjadi teladan bagi masyarakat. 

c. Akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya manusiawi dan 

sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah.  

Orang yang senantiasa berakhlak baik akan selalu mendapat 

keamanan entah itu dari Allah maupun dari orang lain dalam hal ini 

sangat penting khususnya dalam kehidupan sebagai warga negara dan 

kehidupan sebagai manusia ciptaan-Nya. Hal ini juga tergambar pada 

figur Ummu Salamah yang amat sangat bertakwa pada Allah. 

Ummul Mukminin Ummu Salamah termasuk wanita yang memiliki 

sifat wira‟i dan takut kepada Allah. Ketika ia mengetahui sabda 

Rasulullah,” Jika salah seorang di antara kalian memiliki budak 

mukatab yang mempunyai harta untuk menebus dirinya, maka 

berhijablah darinya .”  (HR. Ahmad dan Ath-Thabarani)  

Ketika itu Ummu Salamah telah melakukan akad Mukatabah (akad 

antara tuan dan budaknya untuk memerdekakannya setelah membayar 

jumlah harta tertentu) dengan budaknya Nabhan. Jumlah harta yang 

masih tersisa seribu dirham  yang tetap ditahan oleh Nabhan agar masih 

bebas berhubungan dengan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha . Ummu 

Salamah meminta sisa tersebut agar dibayarkan kepadanya, lalu Nabhan 
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menangis karena tak bisa mendengar dan dan melihatnya lagi. Ummu 

Salamah mengutus keponakannya untuk menerima sisa pembayaran 

tersebut namun, Ummu Salamah tidak menerima sisa tersebut. Hal ini 

menunjukkan wira‟inya dan takut terjerumus dalam hal yang membuat 

Allah dan Rasul-Nya murka.
66

 

 d. Orang yang berakhlak dan bertakwa akan mendapat pertolonngan dan 

kemudahan.  

Takwa kepada Allah harus dimiliki oleh diri setiap manusia. 

Takwa adalah nilai atau akumulasi dari nilai atau akumulasi dari nilai-

nilai Islam. Pakar tafsir Abu Hayyanal-Andalusi, menyebut bahwa 

takwa sebagai kumpulan ketaatan yang  membentuk kualitas pribadai 

orang yang beriman dan melindunginya dari siksa dan bencana. Sebagai 

akumulasi dari nilai-nilai agama Islam. 

Berikut adalah bentuk ketakwaan Ummu Salamah pada jalan 

Allah. 

Kesabaran dan kegigihan Ummu Salamah, pada waktu dia hijrah 

sendirian tanpa ada teman yang dapat menghilangkan kesepiannya. Ia 

menjelaskan akan hal ini ketika Utsman bin Abi Thalhah bertanya 

padanya, “Apakah ada seseorang yang menemuimu?” Ia menjawab, 

“Tidak, demi Allah, kecuali Allah dan anakku ini.” 

                                                           
66

Hishah Abdul Karim, Ummu Salamah Istri Rasulullah Penuh Inspirasi, 184-188. 

 

 



90 

 

 

 Semua cobaan tersebut ditanggungnya dengan tekad bulat seorang 

mukmin yang sabar dan ridho dengan takdir dan keputusan Allah SWT. 

Andaikata seorang diantara kita dapat membayangkan kesulitan yang 

besar, jarak yang amat jauh dan perjalanan yang asing panas siang yang 

membakar, dan malam yang gelap gulita dan perjalanan yang amat 

sangat melelahkan, maka ia dapat merasakan apa yang dialami Ummu 

Salamah. Dalam mempertahankan akidahnya, agamanya, dan kerja 

kerasnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan bergabung dengan 

suaminya.
67

 

e. Jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala 

penderitaan dan kesukaran. 

    Allah akan selalu memberi pertolongan pada setiap hambanya 

yang membutuhkan. Akhlak adalah perisai hidup untuk  kehidupan yang 

baik. Jasa Ummu salamah dalam mendidik anak terlihat saat ia sabar 

dalam mengurus anak-anaknya dimana ini dapat menjadi panutan bagi 

para orang tua untuk memikirkan pendidikan anak-anak mereka. 

Ummul Mukminin Ummu Salamah memiliki beberapa sikap yang 

membuktikan perhatiannya dan kepeduliannya diantaranya: 

1. Penolakan Ummu Salamah untuk menikah kembali sepeninggal Abu 

Salamah demi anak-anaknya dan pada akhirnya ia menikah dengan 

Rasulullah. 
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2. Kepeduliaannya mendidik anak-anak dirumah Nabi 

3. Usaha Ummu Salamah mendidik sendiri 

4. Infaq Ummu Salamah dalam mendidik anak-anaknya
68

 

Selanjutnya kontribusi nilai-nilai wanita shalihah dalam figur 

Ummu Salamah dengan pendidikan akhlak dapat terlihat dari tujuan 

pendidikan akhlak seperti adanya ketaatan dengan sang Maha Pencipta 

dan hubungan baik dengan masyarakat. Membantu penyempurnaan 

agama makhluk. Sebagaimana akhlak seseorang yang harus mempunyai 

niat baik dalam melakukan sesuatu terutama sebagai manusia 

bermasyarakat. Nilai religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. 

Sedangkan akhlak baik seorang wanita dapat pula dilihat dari 

bagaimana ketundukannya pada suami, mengurus dan mendidik anak, 

cara ibadah, dan kepandaiannya dalam menjaga diri. Dari sini dapat 

diambil kesimpulan bahwa figur dari Ummu Salamah ini sangat 

berkontribusi khususnya dalam pembentukan akhlak wanita sekarang. 

Dalam hal ini, pendidikan akhlak merupakan solusi untuk mengatasi 

kritis moral dan tata krama masyarakat yang semakin hari semakin 

berkurang tingkah kesopanannya. Pendidikan akhlak itu sendiri lebih 

luas artinya dar sekedar moral dan etika, lebi spesifiknya akhlak dapat 

membuat eratnya hubungan seorang makhluk dan sang khaliq.  

                                                           
68

Ibid,. 122. 
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Setiap wanita harus pandai-pandai menerapkan kebaikan dalam 

hidupnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai wanita shalihah 

dalam figur Ummu Salamah memiliki kontribusi pada pendidikan 

akhlak yaitu dengan adanya penggambaran karakter tokoh yang menjadi 

teladan dan bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan dari 

pendidikan akhlak itu sendiri. Secara khusus pada hal tingkah laku 

seseorang, adab serta kesetiaan pada Allah. Dan dari karakter Ummu 

Salamah ini bisa menjadi panutan/contoh dalam membangun perilaku 

baik manusia sesuai dengan tujuan dari pembentukan akhlak itu sendiri.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rangkaian pembahasan dan beberapa uraian diatas, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah yaitu  mencakup: 

Ummu Salamah sangat menjunjung nilai-nilai islam dan ia pun saat 

taat dalam beragama dalam diri Ummu Salamah ada beberapa sifat yaitu 

untuk menjadi teladan bagi kaum wanita bukan hanya untuk dibaca. 

Ketakwaan Ummu Salamah pada Allah dan Rasul-Nya yaitu adanya 

sifat wira‟i dan teguhnya ia dalam belajar Agama Allah, menjalankan 

agama dengan ikhlas bukan dilandasi riya‟ inipun tergambar dari 

perjuangan Ummu Salamah dalam pembelaan dalam perang, tidak 

mengubah pemberian dari Allah maka ia selalu bersyukur atas apa yang 

diberikan kepadanya dan tidak takabur, ia mendidik dengan penuh kasih 

sayang, ia seorang wanita yang baik bicaranya dan bijak sehingga dapat 

menjadikan nyaman orang-orang disekitarnya, memiliki sifat istiqomah 

dan sabar dalam menghadapi berbagai masalah dan cobaan dia adalah tipe 

wanita tangguh dalam menerima cobaan hidup,  berbakti pada suami dan 

auratnya yang selalu terjaga. 

2.  Kontribusi nilai-nilai wanita shalihah dalam figur Ummu Salamah 

memiliki kontribusi pada pendidikan akhlak yaitu dengan adanya 
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penggambaran karakter tokoh yang menjadi teladan dan bisa memberikan 

masukan untuk kesempurnaan dari pendidikan akhlak itu sendiri. Secara 

khusus pada hal tingkah laku seseorang, adab serta kesetiaan pada Allah 

dan Rsul-Nya.  

Sedangkan akhlak baik seorang wanita dapat pula dilihat dari 

bagaimana ketundukannya pada suami, mengurus dan mendidik anak, 

cara ibadah, dan kepandaiannya dalam menjaga diri. Dari sini dapat 

diambil kesimpulan bahwa figur dari Ummu Salamah ini sangat 

berkontribusi khususnya dalam pembentukan akhlak wanita era 

sekarang.Dan dari karakter Ummu Salamah ini bisa menjadi teladan  

dalam membangun perilaku baik manusia sesuai dengan manfaat dari 

pembentukan akhlak itu sendiri.  

 

B. Saran 

1.Dalam kontribusi nilai-nilai wanita shalihah dalamfigur Ummu Salamah 

dan kontribusinya dengan pendidikan akhlak. Diharapkan dapat 

menambah pemahaman pembentukan akhlak  dengan mengambil 

tauladan dari figur Ummu Salamah. Pengamalan akhlak yang terkandung 

dari  figur Ummu Salamah dapat menjadi acuan untuk wanita zaman 

sekarang era dimana wanita banyak yang minyimpang dari akhlak terpuji. 

Pendidikan akhlak akan jauh lebih baik jika dikaitkan dengan contoh 
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tauladan karena selain hanya teori akhlak, tokoh/tauladan bisa 

menyeimbangkan kebutuhn umat.  

2. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengajukan saran, yaitu: 

Diharapkan pada wanita era sekarang dapat menjaga akhlaknya baik 

dihadapan Allah maupun dihadapan manusia terlebih lagi ketundukan 

pada suami dan anaknya (yang sudah menikah). Karena Allah menyukai 

hamba-Nya yang selalu berbuat baik. 

Galilah pemahaman Agama sebisa mungkin agar terhidar tindak-

tindak asusila seperti yang marak sekarang ini dan bisa menjaga 

muslimah secara utuh bertakwa kepada Allah.Dan dalam materi 

keshalihahan Ummu Salamah dapat pula diterapkan pada semua jenjang 

baik itu SD, SMP, SMA maupun tingkat selanjutnya, bahkan bisa sampai 

dalam kehidupan bermasyarakat.  
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