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BAB II 

KONSEP ADAB ANAK TERHADAP ORANG TUA  

DI DALAM AL-QUR’AN 

 

A. Pengertian Adab 

Kata adab secara etimologi dalam kamus bahasa Indonesia yaitu 

kehalusan budi pekerti, dan kesopanan. Sedangkan beradab yaitu mempunyai 

budi pekerti yang baik.
1
  Adab secara terminologi adalah ilmu tentang tujuan 

mencari pengetahuan. Sedangkan tujuan mencari pengetahuan dalam Islam 

ialah menanamkan kebaikan dalam diri manusia dan sebagai pribadi yang 

baik.
2
 

Kata Adab dikenal dalam bahasa arab sejak pra-Islam pemaknaanya 

berkembang seiring evolusi kultural Bangsa Arab. Kata ini tidak pernah 

memperoleh definisi baku: ia dipahami bervariasi dari zaman ke zaman dan 

dari satu konteks ke konteks yang lain. 

Pemaknaan tertua dari kata adab mengamplikasikan suatu kebiasaan, 

suatu norma tingkah laku praktis, dengan konotasi ganda, yakni: Pertama, 

nilai tersebut dipandang terpuji; dan, kedua, nilai tersebut diwariskan dari 

generasi ke generasi. Dengan demikian, adab adalah suatu konsep yang tidak 

cukup hanya diketahui, tetapi lebih penting lagi harus dihayati dan 

dipraktikkan seseorang guna untuk menyempurnakan kehidupanya.
3
 As-

Sarraj Abu Nashr menyebutkan dalam bukunya bahwasanya “Tidak ada 
                                                             

1
 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 6. 

2
 Abdul Haris, Etika Hamka (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,  2010), 63. 

3 Hasan Asari, Etika Akademis dalam Islam (Jakarta: Tiara  Wacana, 2004), 1. 
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pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari adab 

(kesopanan).
4
 

Adab dalam pandangan Al-Mawardi adalah kebaikan manusia, seperti 

kerendahan hati, sikap yang baik, kesederhanaan, kontrol diri, amanah, dan 

terbabas dari iri hati, serta kebaikan sosial, seperti ucapan yang baik menjaga 

rahasia iffah (lidah), sabar dan tabah memberi nasihat yang baik, menjaga 

kepercayaan dan keputusan dimana dalam bahasa Arab adab anak terhadap 

orang tua sering disebut juga dengan Birr al-Wa<lidayn.
5
 

Kalimat birr  al-wa>lidayn  terdiri dari dua kata, yaitu  al-birr dan al-

wa>lidayn. al-birr berasal dari kata barra, yabirru, barran, yang menurut 

kamus al-Munawwir  bermakna berbakti dan sopan. al-wa>lidayn artinya dua 

orang tua atau ibu dan bapak. Jadi, birr al-wa>lidayn menurut bahasa adalah 

berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud adalah sebuah 

ajaran agar seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya.
6
 

Allah SWT berfirman, Dan kepada kedua orang tua hendaknya 

berbuat ihsan. Seorang menemui Nabi saw. Dan berkata, “ Ya Rasullulah, 

aku berjanji padamu untuk berhijrah dan berjihad.” Mendengar hal itu, Nabi 

bertanya, “ Adakah diantara kedua orang tuamu yang masih hidup?” Orang 

itu menjawab, “ Ya. Bahkan keduanya masih hidup.” Nabi berkata, “ Engkau 

menginginkan pahala?” Tentu, wahai Rasulullah”, jawabnya. Nabi berkata, “ 

Pulanglah ke kedua orang tuamu dan temani mereka dengan baik. Dari hal 

                                                             
4
 As-Sarraj Abu Nashr, Al-Luma: Rujukan lengkap ilmu tasawuf  (Surabaya: Risalah Gusti, 

2014). 303. 
5 Dedi Supriadi, Pengantar filsafat Islam  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 321. 
6
Ahsin W. al-Hafizh, Kamus Ilmu al-Qur‟an (tk: AMZAH, 2005), 58-59.  
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tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbuat ihsan kepada orang tua 

maka sama artinya pahala yang kita dapatkan dalam berjihad dijalan Allah 

SWT.
7
 

Di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an hubungan baik anak 

kepada orang tuanya disebut ihsan, seperti terdapat di dalam surat al-

baqarah:83, an-nisa:36, al-an’am:151, al-isra’:23, dan al-ahqaf:15, dan husn 

seperti tedapat dalam surat al-Ankabut:8. Kata inilah yang melandasi 

kewajiban anak kepada ibu bapaknya. Menurut Ar-Raghib al-ishfahani, husn 

meliputi segala hal yang bisa mendatangkan kegembiraan dan yang di 

senangi. Demikian pula Hasannah yang merupakan bentuk deviasi dari husn 

digunakan untuk menunjukan sesuatu yang bisa mendatangkan kegembiraan 

bagi orang lain dengan diperolehnya nikmat, yang menyangkut diri, jasmani 

dan keadaanya.
8
Oleh karena itu, Allah menuntut kita agar berbakti dan 

berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebanyak-banyaknya, 

dengan kemampuan yang kita miliki dan sepanjang hidup kita, baik mereka 

masih ada di dunia ini maupun setelah mereka telah tiada. Sebab, berbakti 

kepada orang tua tidak terbatas di dalam kehidupan di dunia ini saja, tetapi 

juga harus terus dilakukan bahkan setelah mereka meninggalkan alam yang 

fana ini bila mereka se-aqidah dan se-agama dengan kita. Tidak boleh ada 

kata lelah untuk berbakti kepada mereka, kita tidak akan pernah bisa 

                                                             
7 Fauzi Faisal Bahreisy dkk, Buku pintar Ahklak (Tangerang; Nusantara Lestsri ceria 

pratama, 2010), 39. 
8
Abu Hamid, Super Berkah;Buah manis berbakti kepada ibu bapak (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2009), 27. 
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menyamai, apalagi melebihi, jasa dan kebaikan mereka kepada kita.
9
Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adab anak terhadap orang tua 

adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan ihsan dan sopan santun 

agar mendapatkan ridho dari keduanya. 

 

B. Cara beradab kepada orang tua 

Arti berbakti kepada orang tua ialah berbuat ihsan kepadanya dengan 

menyelesaikan atau menunaikan yang wajib atas sang anak terhadap orang 

tua, baik dalam segi moril maupun spiritual, yang sesuai dengan ajaran Islam. 

(Karena ada perintah dan kehendak orang tua yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini tidak perlu ditaati).
10

 Segala amalan 

yang kita laksanakan hendaklah di sertai ihsan yang meliputi ikhlas, 

kebagusan serta kesempurnaan pekerjaan itu. Ihsan dalam beribadah, ialah 

“mengerjakanya dengan sempurna baiknya, sempurna kaifiatnya, sempurna 

sarat rukunya, sempurnya adab-adabnya.” Modal utama dari ihsan ialah 

ikhlas. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda: 

 

ُِ ىَ  ٍى َ ََ ى ِاْ َ  َاىَ  لى   َِاى َى

Artinya:”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu”11
 

                                                             
9
Ibid., 28. 

10 Umar Hasyim, Anak saleh (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995), 14-15. 
11 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadist (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 

2004), 35. 
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Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada kondisi tertentu yang 

menjadikan bakti kepada orang tua lebih disukai Allah dari pada jihad di jalan 

Allah
12

 

Banyak cara yang bisa dilakukan anak dalam berbakti atau beradab 

yang baik kepada kedua orang tuanya diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mematuhi nasihat orang tua  

Sudah seharusnya setiap anak mengikuti saran dan nasihat kedua 

orang tuanya. Tujuan orang tua menyampaikan saran dan nasihat kepada 

anak adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Mengingat hal ini, sang anak 

selayaknya patuh dan mengikuti petuah serta amanat orang tuanya. 

Dengan catatan, selama nasihat orang tua tersebut baik dan sesuai dengan 

ajaran Islam. Jika tidak, maka anak berhak, bahkan diharuskan 

menolaknya. Akan tetapi, penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara 

yang baik dan santun. 

Allah berfirman, dalam surat Luqman ayat 15: 

ىىىى
ىىىىى

ىىىى
ىىى

ىىى
ىىى

ىىىىى
ىى

ىىى
ى 

 

                                                             
12

 Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an tentang bakti kepada ibu bapak (Tangerang: 

Lentera Hati, 2014), 84. 
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Artinya; “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya 

di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka 

Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(Q.S.Luqman;15). 
13

 

 

Kewajiban untuk menolak setiap perintah yang menjurus pada 

kemaksiatan kepada Allah juga detegaskan oleh Nabi saw: 

ِءى ْ ُىقَ َلىَ  َلى ْلَم َس ََمىأَنَ َ ِى ِِيىَص َلىَ ُىَ  َْي َ ىَ ْنى ل َ ْلُمْ  ِِمى َ ْنى ْبِنىُ َم
ى ََ ٍىفَ ىبَِمْعِصيَ َ ٍىفَإِْاىأُِم ىبَِمْعِصيَ َ ىأَْاىيُْؤَم ََ َى ِ ِ َ َ ُىفِيَم ىأََ َ ى َ لطَ َ   لَ ْمُعى

َى ى َ َ  ََ َ  َسْمَعى
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau 

bersabda, "Patuh dan taat terhadap apa yang ia sukai maupun 

yang tidak ia sukai merupakan kewajiban bagi setiap muslim, 

kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan 

maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk melakukan perbuatan 

maksiat, maka tidak ada alasan baginya untuk patuh dan taat 

kepada perintah tersebut".(H.R.Muslim).
14

 

 

2. Berterimakasih kepada kedua orang tua 

Jasa kedua orang tua terhadap anak begitu besar bahkan, limpahan 

jasa yang tercurah kepada anak tersebut tidak bisa ditukar dengan apapun, 

Ibu dan bapak sama-sama memiliki cinta dan kasih sayang tak terhingga 

kepada anak. Mereka berdua telah bahu membahu membesarkan anak 

tanpa pamrih secuil pun. 

Cinta dan kasih sayang ibu dan bapak berlaku sepanjang massa. 

Karenaى itu,ىadaىpepatahىmengatakanى ى “Kasihىsayangى ibuىsepanjangى jalan,ى

kasihىanakىsepanjangىgalah”ىArtinya,ىkasihىsayangىorangىtuaىkepada anak 

tidaklah terbatas, sementara kasih sayang anak kepada orang tua sangat 

                                                             
13 Ahmad Hasan, Indahnya hidup rukun (Jakarta barat: CV Arta Rivera, 2008), 6-7. 
14

 Terjemahan Sahih Muslim IV, 53. 
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terbatas. Perjuangan keduanya untuk membesarkan anak tiada 

terbayangkan. Setengah mati mereka beriktiar agar anaknya bisa mendapat 

kebahagiaan. Bahkan, mereka rela menderita dan menelan kepahitan hidup 

asal anak bisa mengecap madu kehidupan. 

Begitu agung pengorbanan orang tua untuk anak. Karena itu, 

Allah mewasiatkan kepada umat manusia untuk selalu berterima kasih 

kepada orang tua. Seperti dalam firman Allah SWT : 

  
  

    
    

   
   

    
Artinya;“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang 

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”(QS. Luqman: 

14).
15

 

 

3. Bersikap lemah lembut terhadap orang tua 

Sudah seharusnya seorang anak bersikap hormat kepada kedua 

orang tuanya. Wujud penghormatan tersebut bisa bermacam-macam 

diantaranya adalah bertutur kata yang baik, berbicara dengan sikap lemah 

lembut, dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. 

Seorang anak juga sepantasnya berpamitan kepada orang tua 

ketika hendak meninggalkan rumah, mencium tanganya, dan 

mengucapkan salam. Apabila ia terlambat pulang karena ada suatu uzur 

                                                             
15 Ibid., 8. 
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atau halangan, maka ia memberikan kabar kepada orang tua. Itu 

merupakan bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua. Di samping 

itu, masih banyak akhlak lain yang mesti diperhatikan seorang anak ketika 

berhubungan dengan kedua orang tuanya. 

Kewajiban untuk berlaku sopan santun ini di tegaskan Allah  

dalam Al-Qur’anىىsuratىal- Isra’ىayat23ى: 

ىىى
ىىى

ى
ىىىى

ىى
ىىى

ىىىىى
ىىى

ىىى 
 ىى

Artinya; “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di 

antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang mulia.”(QS. Al-Isra’:23ى). 

Ayat tersebut mengambarkan kedudukan orang tua yang sangat 

nulia. Karena itu, Misalnya dengan berkata yang baik, tidak membentak-

bentak, bertutur dengan penuh kesopan santunan, dan menaati perintah 

orang tua. Jika anak dapat menerapkan akhlak ini, berarti ia anak saleh. 

sebab, salah satu ciri anak saleh adalah berbakti kepada kedua orang 

tuanya.
16

 Selain itu kata-kata yang baik juga merupakan sedekah, 

                                                             
16

Ibid., 10-11. 
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sebagaiman yang disabdakan Rasulullah. Kata-kata yang baik akan 

membuka pintu-pintu langit dan diterima oleh Allah. Allah berfirman: 

ىىىى
ىىىى

ىىى
ىى
ىىى
ىى

ىىى
ىىىى

ىىىىى 

ى
Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah 

kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan 

yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. dan orang-orang 

yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan 

rencana jahat mereka akan hancur.”( QS. Fathir: 10)
17

 

 

Selain itu dijelaskan juga bahwa lisan adalah alat komunikasi oral 

yang dimiliki manusia dalam menyampaikan gagasan,pikiran, unek-

unek,danىperasaan.ىOlehىsebabىitu,ىAllahىmemuliakanىhatiىdenganىma’rifatى

dan bertauhid kepadanya, Memuliakan lisan dengan mengucapkan 

syahadat dan membaca kitab-Nya dan memuliakan anggota badan lainya 

dengan shalat, puasa, berkata santun kepada orang tua dan bentuk-bentuk 

ketaatan lainya.
18

 

4. Meringankan beban orang tua 

Salah satu jalan meraih kerukunan dalam kehidupan keluarga 

adalah dengan saling membantu, Antar anggota keluarga ada prinsip bahu-

                                                             
17

 Al-Adawy Mustofa. Fiqih Akhlak  (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 159. 
18

Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial (Bandung: SAQ Press, 2010), 154-155. 
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membahu untuk meringankan beban. Prinsip ini juga berlaku atas anak 

dalam berhubungan dengan orang tuanya. 

Sudah sepatutnya seorang anak membantu orang tuanya untuk 

meringankan bebanya. Dimulai dari yang paling kecil dan sederhana saja. 

Misalnya, anak membantu ibu merampungkan pekerjaan rumah, menyapu 

halaman, mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, dan memasak. 

Jika anak sudah mandiri dan berpenghasilan cukup, maka ia 

berkewajiban membantu orang tua secara materi. Tanpa diminta, 

semestinya hati anak tergerak untuk menyantuni orang tua. Meski 

demikian, sebesar apapun bantuan yang diberikan anak kepada orang tua 

tidak sebanding dengan jasa orang tua yang melimpah. 

Nabi saw bersabda: 

َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ََ َيْجِزي 
.َوَلٌ  َواِلً ا ِ ََ َأْ  َيِجَ ُ  َ ْ ُلوًوا  َ َيْ َ رِيَُه  َ يُ ْ ِ َ هُ   

Artinya:“Dari Abu Hurrairah R.A berkata, seorang anak tidak 

dapat membalas budi kebaikan orang tuanya kecuali jika ia mendapatkan 

orang tuanya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ia menebus dan 

memerdekakanya” (H.R.Muslim).
19

 

Hadist tersebut menerangkan keluhuran derajat, harkat, dan 

martabat orang tua. Karena itu, sebesar apapun bantuan anak kepada orang 

tua tidaklah bisa menyamai keagungan jasa mereka. Bantuan-bantuan yang 

diberikan kepada orang tua tidak lain hanyalah sebagai ungkapan 

                                                             
19

 Terjemahan Shahih Muslim IV, 45. 
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terimakasih atau syukur kepada orang tua.Jangan pernah anak berfikir 

bahwa dengan memberikan bantuan kepada orang tua berarti ia telah 

melunasi semua jasa orang tua.
20

Begitu juga kepada bapaknya dimana 

anak bagi bapak merupakan penyejuk hatinya, buah hatinya, perhiasan 

hidupnya, tumpuan harapannya, dan keindahan sanubarinya. Apabila ia 

melihat anaknya, maka dunia akan terpancar di kedua matanya, senyuman 

di kedua bibirnya akan tampak, keceriaan di wajahnya pun akan terlihat. 

Betapa besar jerih payah seorang bapak demi anak-anaknya, betapa besar 

kesungguhannya dalam mewujudkan kepentingan dan kebahagiaannya.
21

  

Selain itu seoang anak diwajibkan bershadaqah kepada kedua 

orang tuanya, yang mana sesorang yang bershadaqah untuk kedua orang 

tuanya, jika kedua orang tua adalah orang muslim, maka pahala 

shadaqahnya akan sampai kepada mereka, dan orang tersebut akan 

memperoleh pahala yang tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala kedua 

orang tuanya itu.
22

 

 Seperti dalam Firman Allah QS.Al-Baqarah.83: 

   
   

   
 

  
 

 
  

  
                                                             

20
Ahmad hasan, Indahnya Hidup Rukun (Jakarta barat: CV Arta Rivera, 2008), 11-12. 

21
Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih al-Fauzan, Fiqih sosial: Tuntunan dan etika hidup 

bermasyarakat (Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007), 236-237. 
22

 Nawawi al-Bantany, Mutiara-mutiara Keimanan (Yogyakarta: Titian Wacana, 2006), 86. 
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Artinya;  Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik 

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian 

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS,Al-

Baqarah:83)
23

 

5. Mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan 

Salah satu bentuk sikap birulwalidain adalah mendoakan kebaikan 

untuk oarang tua. Sehabis shalat fardu ataupun sunah, bahkan setiap saat, 

setiap anak dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya agar 

senantiasa berlimpah kasih sayang dan ampunan dari Allah. Inilah 

ungkapan kasih sayang anak kepada orang tua. Cara ini juga sangat ampuh 

untuk membina kerukunan hidup di tengah keluarga, antara anak dengan 

orang tua. Betapa indah jika lisan anak sennantiasa memanjatkan doa 

kepada orang tua. Begitu juga, orang tua tak henti-henti memohon kepada 

Allah agar anak selalu diselimuti kebahagiaan dan kesuksesan. Alllah 

berfirman: 

ىىى
ىىى

ىىى
ىىى 

Artinya”Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

                                                             
23

 Soenarjo,  Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Semarang; CV.AlWAH, 1993), 23. 
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keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil".(QS.al-isra’:24ى) 

Dengan demikian, berbuat baik kepada orang tua dengan 

mendoakan agar dikaruniai rahmat dan ampunan merupakan kewajiban 

anak. Orang tua pun di himbau tak jemu berdoa untuk anaknya. Dengan 

saling mendoakan tersebut, niscaya Allah berkenan menurunkan kasih 

sayang-Nya. Allah bakal menyatukan hati anak dan orang tua tersebut 

dalam satu ikatan yang kokoh.  Jika sudah demikian, Maka kerukunan 

yang di idamkan telah berada di depan mata.
24

 

6. Birr all walidain Setelah orang tua wafat 

Setelah orang tua wafat, bukan berarti bakti anak kepada orang tua 

berhenti. Bakti dan penghormatan kepada orang tua masih tetap dapat 

dilakukan. Hubungan anak dengan orang tua pun tidak terputus meskipun 

orang tua sudah menghadapi sang Khalik. 

Beberapa cara bisa ditempuh untuk tetap menunjukan bakti 

kepada orang tua. Misalnya, ketika orang tua wafat, anak merawat jenazah 

orang tua dengan sebaik-baiknya. Mulai dari memandikan, mengkafani, 

menyalatkan, hingga mengguburkanya. Kalau orang tua memiliki hutang 

yang belum lunas ketika wafat, anak melunasi hutang-hutang 

tersebut.Wasiat orang tua pun harus ditunaikan.Hubungan dengan 

sejumlah kerabat dan teman dekat orang tua semasa hidup juga perlu terus 
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dijalin oleh anak, yang lebih penting lagi adalah tak jemu mendoakan 

orang tua supaya mendapat rahmat dari Allah.
25

 

Orang tua adalah orang yang telah menjadi perantara kehadiran 

seorang anak di dunia. Melalui orang tualah Allah menciptakan dan 

menumbuhkan umat manusia, sehingga mereka mendapat tempat yang 

istemewa dalam agama. Begitu istimewanya orang tua, hingga Allah 

menggantungkan ridha dan murka-Nya kepada ridha dan murkanya orang 

tua
26

 Seperti hadist di bawah ini: 

ِى َ ُىفِيى ْلَج َج ُ َ َ فَُعى ْ ُجَ ىلَ ُ َ َس ََمى َِاى ل َ ِى ُلىَ ِىَص َلىَ ُىَ  َْي ُس َ َىَقَ َلى َ ْي َ ُ َ ْنىأَبِيى
ى َ ىلَ َ ِ لَ َ ى ِ َ ُلىبِ ْس ِْغفَ  َ ىفَيُ َ ُلىأَنَلى ُ فَيَ

“Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Maka ia 

(orang itu) bertanya, 'Bagaimana ini bisa terjadi?' Maka akan dijawab, 

'Karena mohon ampun anakmu untukmu” (H.R.Abu Hurairah r.a) 

 

C. Keutamaan adab kepada orang tua  

Berbakti kepada kedua orangtua merupakan fard}u „ain atas setiap 

muslim yang telah diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya. Adapun dalam 

hal yang bersifat fard}u kifa>yah yang cukup hanya dilakukan oleh sebagian 

anggota masyarakat saja sudah menggugurkan kewajiban yang lain, seperti 

halnya mengurus jenazah, maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua 

didahulukan atas fard}u kifa>yah.
27

 

                                                             
25 Ibid., 15-16. 
26 Wahid Ahmadi, Risalah  akhlak: panduan perilaku modern (Solo: Era Intermedia, 2004), 

171. 
27
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Dalam hal ini, jika terjadi benturan antara kewajiban berbakti kepada 

kedua orang tua dengan hal-hal yang bersifat mubah. Al-Ghaza>li 

mengatakan bahwa siapa yang disibukkan oleh ibadah sunnah dari melakukan 

ibadah fardhu, maka ia adalah orang yang tertipu, dan siapa yang disibukkan 

oleh kewajibannya dari melakukan amalan sunnah, maka ia adalah orang 

yang dimaafkan.
28

Maka,  perkataanal-Ghaza>li ini menjadi kaidah mendasar 

dalam kehidupan manusia untuk menimbang segala persoalan ketika terjadi 

benturan atau pertentangan.   

Diantara keutamaan melaksanakan adab kepada orang tua adalah 

sebagai berikut:  

1. Adab kepada orang tua lebih utama dari jihad   

Jihad dalam Islam maksudnya adalah memerangi orang-orang yang 

membuat kerusakan di muka bumi, karena telah merobohkan sendi-sendi 

ketentraman dan mengganggu ketenangan manusia. Jihad juga bisa berarti 

memerangi orang-orang yang menghembuskan fitnah dan provokasi, 

adakalanya mereka menyelewang dari ajaran agama atau memberontak 

untuk keluar dari jamaah kaum muslimin, mematahkan tongkat 

ketaatannya pada pemimpin, atau memerangi orang-orang yang mau 

memadamkan cahaya Allah, mengobarkan api permusuhan pada kaum 

muslimin dengan mengusir mereka dari tempat tinggalnya
29

. Dalam 

sebuah riwayat Rasulullah Saw.bersabda: 

                                                             
28 Muhammad  Nur Abdul Hafizh  Suwaid, Mendidik anak bersama Nabi: Panduan lengkap 

pendidikan anak disertai teladan kehidupan para salaf (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 401.  
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ِىىَ نْى ْ َىىْبنِىى هىىَ  ِ يَىىُ َم َُم ى ه ىىَ ْ ُج ٌىىَج ءَى:ىقَ لَىىَ  ِيِىى ِلَلىَ ه ُىىَص َلى ل ى ه
ِى َس َمَىىَ  َْي ُىىَ ْي ِ َىىيُ  َ َ لَىىْلِج َى:ىفَ َ ِا؟ى َلَ َِم ى:ىقَ لَى,ىنََعمْى:قَ لَىىَ لِ ْىىفَفِْي ِ ىفََج 
يى )  (ىم  مىى ل 

  

Artinya: “Dari „Abdulla>h bin „Umar ra. : Seseorang datang kepada 

Nabi Saw. dan ia ingin ikut berjihad. Beliau bertanya, “Apakah 
kedua orang tuamu masih ada?”Orang itu menjawab, “Ya, 
masih ada”.Beliau berkata, “Berjihadlah dalam mengurus 
mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

30
 

  

Hadis ini menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua 

sama halnya jihad kepada kedua orang tua. Jihad itu dapat diwujudkan 

dengan cara mengurus kedua orang tua.  

2. Adab kepada orang tua lebih utama dari istri   

Wanita sebagai istri adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilakukan oleh seorang wanita. Peran wanita dalam rumah tangga sebagai 

istri diantaranya mengurus dalam rumah tangga suaminya dan memenuhi 

hak-hak bagi suami. Dalam menjaga keharmonisan rumahtangga, seorang 

istri hendaklah mampu menciptakan suasana rumah yang sejuk dan damai. 

Seorang istri sebagai pengatur  rumahtangga merupakan tugas yang berat. 

Oleh karena itu, istri dapat dikatakan sebagai administrator dalam 

kehidupan keluarga dan istri juga harus dapat mengatur waktu dan tenaga 

secara bijaksana.
31

 

Sabda Rasulullah Saw.:   

ِ يَى َ  ئَِش َ نْى ُى َ َ   ه ْ ُْ ت قَ ل َ  ْت لَى ََ ْ ُس َ يَ  ِى َُ َ اِى  َيه   ه ه  َ  َل  َْ  َمُى ل ْ َِى َ    ْلَم

َ  قَ ل ُج ْ َ َ اْى  َيُ  قُْ  ُ َى ََ ه  َ  َل  َْ  َمُى ل ُج ِى َ  َ ُى قَ لَى  ل مى) ُُم  (  لح 
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 Terjemahan Sahih Bukhari Muslim IV : hal, 47. 
31 M. Zainuri, Potret ideal hubungan suami istri „uqud al-lujjayn dalam disharmonisasi 

modernitas dan teks-teks religius  (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il MHM ponpes Lirboyo, 2006), 
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Artinya:“Dari „Aisyah ra. Saya bertanya, “Wahai Rasulullah 
Saw.Siapakah yang memiliki hak paling besar atas seorang 

wanita?”Beliau menjawab, “suaminya”. Saya bertanya lagi, 

“Siapakah yang memiliki hak paling besar atas laki-
laki?”Beliau menjawab, “Ibunya” (HR. al-Hakim). 

 

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai hak atas 

istrinya dan seorang ibu mempunyai hak atas anaknya. Oleh karena itu, 

seorang anak yang telah menikah dan telah menjadi seorang suami atau 

istri, maka baktinya yang paling utama adalah kepada ibunya. 

3. Adab kepada orang tua lebih utama dari ibadah haji  

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang sangat unik. Sebagai 

bagian dari ajaran Islam, mekanisme pelaksanaan ibadah haji 

membutuhkan segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan persiapan 

fisik dan nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, 

ketulusan hati, perjuangan dan pengorbanan.
32

 

Haji adalah puncak dan penyempurna ibadah seseorang.ibadah haji 

yang pertama merupakan kewajiban. Haji yang kedua dan seterusnya 

adalah sunnah. Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Mampu di sini 

adalah mampu dalam perjalanan dan mampu menghidupi yang 

ditinggalkan. Jadi, jangan memaksakan, misalnya menjual tanah atau 

rumah untuk berhaji, setelah pulang tidak punya tanah dan rumah lagi, itu 

tidak benar. Orang yang akan berhaji juga harus memikirkan pendidikan 

anaknya. Sebaliknya, orang yang mampu berhaji, tetapi menunda-nunda 
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hajinya, jika dia mati sebelum melaksanakan haji, matinya seperti orang 

Nasrani atau Yahudi.
33

 Rasulullah  Saw. bersabda:  

ِ يَىى َنَ ٍىىَ نْى ُىى هىىَ ْ ُج ٌىى َتَلىَ  لُىىَ ْ ُس ِىىَ ُىىَص َلى ه ِىى ه َس َمَىىَ  َْي َ لَىىَ ىفَ
ِيْىى ِنِيْى َىى َْ  َ  َ ََىى ْلِج ُىىَ ِ ِىى َْق َ لَىىَ  َْي ِيَىىَ ْىىفَ ٌىىبَ َىىِمنْىى ََ  ْي َ ى ُِميْىىقَ لَىىىَ لِ
َىىفَ تَ ِىىقَ لَى َ ى ه َ ىفِْي ِ َىىفََعْ تَىىفَ  ٌىىَىىَ  اٌىىفَ َْنتَىىَ لِ ٌىىُمْع َِم ِ ُمَج  َ ىَ ِ َىىفَ   ْ َ ىَ
َى َىىفَ تَ ِىى ُُم َ ى ه َ بِ يىىم  ى بنى ى)َ ي (ى ل  

Artinya: “Dari Anas ra. Seseorang datang kepada Rasulullah 
Saw.lalu berkata,”Sebenarnya saya ingin sekali ikut 
berjihad, tetapi saya tidak mampu.” Rasulullah Saw. 
Bertanya, “Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu 
masih ada?”Orang itu menjawab, “Ya, ada ibu 
saya.”Beliau berkata, “Bertaqwalah kepada Allah dalam 
mengurusnya.Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu 

mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji, 

berumrah dan berjihad.Jika ibumu memanggilmu, maka 

bertaqwalah kepada Allah dan berbaktilah kepadanya” 
(HR. Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi). 

 
Hadist ini menjelaskan bahwa pahala seorang anak dalam merawat 

dan mengurus kedua orang tua sama dengan pahalanya orang yang berhaji, 

berumrah dan berjihad. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua  

lebih utama dari ibadah haji.  

4. Adab kepada orang tua lebih utama dari menziarahi Rasulullah Saw.   

Disyariatkan berziarah ke kubur untuk memetik nasehat darinya, 

dan agar mengingat akhirat, tetapi dengan syarat tidak mengucapkan 

padanya suatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, seperti 

meminta kepada penghuni kuburan dan meminta pertolongan selain 

kepada Allah.
34
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Pada permulaan pengembangan Islam, Rasulullah Saw. melarang 

umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Setelah pembinaan ajaran iman 

dan tauhid semakin kuat, Rasulullah Saw pun menerima wahyu yang 

mengizinkan untuk menziarahi kubur ibunya, sehingga beliau 

menunjukkan dengan perbuatannya sendiri tentang kebolehan untuk 

melakukan ziarah kubur.   

Suatu kenyataan bahwa manusia pada umumnya selalu lupa dan 

lalai terhadap datangnya kematian. Dengan ziarah kubur, maka dengan 

sendirinya mengingatkan manusia kepada kematian dan memberikan 

pertolongan yang dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap 

orang yang meninggal dunia dengan memohonkan doa ampunan kepada 

Allah terhadap dosa-dosa mereka.    

Sebuah peristiwa unik dan indah yaitu Uwais al-Qarni> ra.Uwais 

al-Qarni> hidup sezaman dengan Nabi Saw., ia sudah beriman dan 

menerima dakwah Nabi Saw., tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi 

Saw.Uwais al-Qarni> berkeinginan untuk berhijrah ke Madinah agar bisa 

bertemu dengan Nabi Saw. Namun, perhatiannya pada ibunya telah 

menunda tekadnya itu.Ia ingin bisa meraih surga dan berteman dengan 

Nabi Saw., serta selalu berbakti kepada ibunya, walaupun ia harus 

kehilangan kemuliaan untuk menjadi sahabat Nabi Saw. di dunia.
35
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Kisah ini menunjukkan bahwa seseorang yang meraih kemuliaan 

disetiap medan disebabkan keutamaannya menyibukkan diri dalam 

berbakti kepada sang ibu. 

5. Adab kepada orang tua lebih utama dari cinta anak  

Seorang anak agar berbakti dan bersyukur kepada kedua orang 

tuanya, maka perlu mengetahui dan diingatkan dari saat ke saat tentang 

persembahan dan pengorbanan orang tuanya, serta mengetahui pula 

harapan dan keinginan orang tuanya terhadap dirinya yang pada 

hakikatnya bukan untuk kepentingan ibu dan bapaknya, tetapi untuk 

kepentingan anak itu sendiri. Di samping itu juga, perlu pula diingatkan 

bahwa bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang 

bakti anak kepadanya jika kelak atau kini ia mempunyai anak.
36

 

Sebuah kisah tentang peristiwa sangat menarik dan penuh dengan 

makna. Kisah ini terjadi pada kurun sebelum Nabi Muhammad Saw, yang  

diwahyukan oleh Allah, lalu dikisahkan kepada para sahabatnya agar 

mereka gemar mengerjakan amal-amal saleh dimana anak-anak saleh itu 

dapat melapangkan kesedihan hidup di dunia dan akhirat.  

Kisah ini  adalah tiga orang pemuda yang terkurung di dalam 

gua.
37

Dalam suatu perjalanan, terdapat tiga orang pemuda yang berteduh 

di dalam sebuah gua akibat hujan yang sangat lebat.Tiba-tiba, pintu gua 

tertutup oleh sebuah batu besar. Mereka berusaha dengan berbagai cara 

agar bisa keluar dari gua, tetapi semuanya tidak berhasil. Akhirnya tiada 

                                                             
36 Shihab, Birrul Walidain..., 91.  
37 Hamida, Super Berkah.....:, 102.   



35 

 

 

jalan lain kecuali memohon dan mengadu kepada Allah. Mereka yakin 

bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Keputusan pun 

diambil supaya setiap orang bertawasul dengan amal kebajikan yang 

pernah mereka lakukan. Akhirnya, sedikit demi sedikit pintu gua itu 

terbuka lebar dan mereka pun dapat keluar dengan selamat. 

Dari kisah ini dapat diambil keterangan bahwa keikhlasan dalam 

berbakti kepada kedua orang tua akan bisa menyelamatkan seseorang dari 

kegelapan yang menimpa dan keadaan sulit yang melanda, hingga 

mendekati nafas terakhirnya, lalu datang pertolongan dari Allah sebagai 

balasan atas birr al-wa<lidayn yang pernah dilakukan. 

6. Adab kepada orang tua lebih utama dari ibadah sunnah  

Melaksanakan ibadah sunnahmerupakan salah satu cara meraih 

cinta Allah. Sunnah  termasuk salah satu diantara lima hukum dalam 

ajaran Islam, yaitu haram, wajib, makruh dan mubah. Ada ibadah sunnah, 

hukum melaksanakannya sunnah, tetapi di dalamnya ada yang wajib. 

Sebaliknya, dalam ibadah yang wajib pun ada yang sunnah.
38

 

Amalan sunnah disebut sebagai amalan yang berkaitan dengan hak 

seorang hamba. Jika seseorang senang melakukan yang sunnah, 

sesungguhnya dia senang memenuhi hak dirinya. Sebaliknya, jika 

seseorang tidak senang melakukan yang sunnah, sesungguhnya dia tidak 

senang memberikan hak untuk dirinya. Oleh karena itu, memberikan 

pilihan kepada hamba-Nya untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. 
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Dalam hal ini, sebuah kisah dari seorang hamba Allah yang ahli 

ibadah yaitu Juraij. Dia membangun sendiri tempat ibadahnya. Ketika dia 

sedang shalat ibunya memanggil, akhirnya Juraij memilih meneruskan 

shalatnya, tidak menghiraukan panggilan ibuya. Hal ini terulang sampai 

tiga kali. Kemudian ibunya mendoakan agar anaknya jangan mati sebelum 

dia berpikir tentang wanita-wanita nakal yang selalu melakukan perbuatan 

tercela. 

Setelah sekian lama, ada penggembala yang berhubungan gelap 

dengan seorang perempuan dan akhirnya melahirkan. Ketika ditanya sosok 

yang menghamilinya, dia menunjuk Juraij.Ketika itu Juraij sedang shalat, 

sedang penduduk kampung beramai-ramai merusak dan merobohkan 

mushalanya.Juraij menghentikan shalatnya dan bertanya-tanya dalam 

hatinya. Setelah mengetahui fitnah itu, dia memegang kepala anak yang 

dituduh sebagai buah hubungan gelapnya. Kemudian anak yang masih 

bayi itu menyampaikan bahwa ayahnya adalah penggembala. Juraij pun 

selamat dan penduduk yang telah menghancurkan mushalanya 

membangunnya kembali dengan bahan dan bentuk yang lebih baik.
39

 

Dari berbagai penjelsan di atas dapat disimpulkan bahwa jasa yang 

terbesar yang kita terima dakam hidup ini adalah kedua orang tua kita. 

Keduanya telah mencurahkan tenaga, pikiran, mental, spiritual, waktu,dan 
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material, bahkan hampir seluruh kehidupnya demi kebahagiaan dan 

kelangsungan hidup putra-putrinya.
40

 

 

D. Hikmah Adab terhadap orang tua  

Birr al-walidayn mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Oleh 

karena itu, Rasulullah Saw. menggariskan rambu-rambu berbakti kepada 

orangtua dan pengaruhnya dalam kehidupan individu muslim. Jika hal ini bisa 

dilakukan dengan baik, maka akan membawa kebaikan secara 

umum.
41

Pahalanya di akhirat sudah pasti ada dalam jaminan Allah, yaitu 

surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya. Adapun pahalanya di dunia juga 

tidak mustahil, karena balasan atau kebaikan sudah pasti adalah kebaikan 

juga. 

Dengan mengamati dan meneliti hadis-hadis Nabi Saw. tentang 

keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ada beberapa hikmah yang dapat 

diambil dari birr al-wa>lidayn antara lain adalah:  

1. Dicintai oleh Allah Swt  

Inti keimanan sebagai seorang Mukmin adalah menyembah Allah 

dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Menyembah 

Allah merupakan puncak penghambaan kepada-Nya. Di sisi lain, 

menyekutukan Allah merupakan puncak pembangkangan kepada-Nya. 

Kombinasi dari penyembahan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
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menjadi inti dari ajaran Islam dan merupakan prinsip yang tidak bisa 

ditawar-tawar  lagi.  

Terhadap prinsip ini, Allah menggandengkan terhadap prinsip yang 

lain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua.Ini menunjukkan betapa 

besar kepentingan berbakti kepada kedua orang tua. Karena 

kepentingannya yang sangat besar, sebagaimana Allah senang disembah 

dan tidak disekutukan. Dia juga mencintai hamba-hamba-Nya yang 

berbakti kepada kedua orang tua mereka.
42

 

 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa ayat 36:  

ىىى
ىىىى

ى
ىى

ى
ى
ى

ىى
ىى

ىى
ىى

ىىى
ىىىىى

ىىىى
ىىىى 

 

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, 

Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-
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banggakan diri.” 

 

2. Mendapat pahala yang berlipat ganda   

Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan 

mendapatkan sedikitnya dua pahala, yaitu:
43

 

a. Pertama, dia mendapatkan pahala karena telah melaksanakan perintah 

Allah. Melaksanakan perintah Allah merupakan tugas manusia dalam 

kehidupan di dunia sebagai hamba-Nya dan merupakan substansi dari 

peribadahan kepada-Nya. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar 

daripada melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, bagi orang 

yang taat kepada-Nya dan melaksanakan perintah-Nya, Allah 

memberikan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Di dunia, ia akan 

mendapatkan kemuliaan dan kedudukan terhormat di tengah 

masyarakat, dan mungkin juga Allah memberinya kelebihan dalam 

kehidupan materinya. Sementara di akhirat nanti, Allah menyediakan 

untuknya surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya.  

b. Kedua, dia mendapatkan pahala karena telah berbuat baik kepada 

sesama makhluk Allah. Banyak keutamaan dan kebaikan yang akan 

diraih oleh orang yang berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah. 

Jangankan berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan berbuat baik 

kepada mahluk Allah yang lain termasuk kepada binatang yang 

dianggap najis sekalipun, Allah akan memberikan balasannya. Apalagi 

berbuat baik kepada orang tua yang telah berjasa dalam melahirkan, 
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membesarkan dan mendidik. Pasti Allah memberikan pahala yang 

berlipat ganda.      

3. Masuk surga   

Tidak diragukan bahwa berbakti kepada kedua orang tua 

merupakan ibadah dan amal saleh yang utama. Oleh karena itu, orang 

beriman yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semata-mata 

mengharap ridha Allah pasti mendapat balasan yang layak baginya, yaitu 

surga dengan kenikmatannya yang abadi.
44

 

4. Panjang umur dan dilapangkan rezeki   

Ketika umur janin di dalam rahim ibu berusia 120 hari, maka 

ditiupkanlah ruh kepadanya. Diantaranya adalah ditakdirkan baginya jatah 

umur dan takaran rezekinya. Namun, itu bukan harga mati yang tidak bisa 

ditawar dan diubah. Sebab, dalam perjalanan hidupnya nasib manusia juga 

ditentukan oleh amal perbuatannya.
45

 

5. Semua amal salehnya diterima dan diampuni dosanya   

Bagi orang yang berbuat baik, Allah akan menerima amal salehnya 

dan juga akan di ampuni dosa-dosanya. Salah satu cara untuk menebus 

dosa adalah dengan berbakti kepada ibu khususnya, dan orang tua pada 

umumnya.
46

 

6. Doa orang tua akan dikabulkan  

Jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu 
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keduanya akan merasa senang dan selalu merindukannya. Anak seperti ini 

akan selalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Yang lebih penting lagi, 

mereka akan selalu mendoakannya.  

Berbahagialah anak yang selalu didoakan oleh kedua orang tuanya, 

karena hal itu akan menjadi bekal hidupnya yang sangat berharga dan 

merupakan salah satu kunci kesuksesannya. Karena salah satu doa yang 

akan segera dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya.  

Seperti doa Ibunda Maryam, Hannah. Hannah berlindung dan 

memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang saleh. Maka, Allah 

pun mengabulkan permohonannya walaupun anak yang dilahirkan adalah 

seorang perempuan yang kemudian diberi nama Maryam dan tumbuh 

dewasa sebagai anak yang salehah dan suci.
47

 

7. Tidak akan menyesal  

Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan 

mendapatkan banyak kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Sebaliknya, seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya 

akan merasakan penyesalan ketika keduanya sudah meninggal dunia dan 

belum sempat berbakti kepada keduanya.
48

  

Begitu penting membangun keluarga yang baik, maka relasi 

berkeluarga berapapun ada perbedaan tidak boleh di ciderai atau ternoda 

oleh perilaku buruk, kasar, dan jahat apalagi hal itu dilakukan lahir dari 

anak kepada orang tuanya, Yang notabene mengasuh dan 
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membesarkannya.
49

Maka dari itu betapa sangat penting adab yang dimiliki 

anak disini yang mana dengan adanya adab yang baik maka akan tercipta 

suasana keluarga yang nyaman dan baik pula. 
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