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Patut diketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang 

diperintahkan dalam agama Islam adalah bersikap sopan santun kepada keduanya, 

baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan tradisi masyarakat, sehingga 

kedua orang tua merasa senang kepada anak-anaknya, mencukupi kebutuhan-

kebutuhan keduanya yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan anak. Hal ini 

tidak mencangkup sedikitpun sesuatu yang bisa menghilangkan kemerdekaan 

pribadi, urusan rumah tangga atau jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pribadi 

anak, agama atau negaranya. Ini karena bakti dan berbuat baik kepada kedua 

orang tua tidak mengharuskan terabaikannya hak-hak pribadi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana konsep Birr al-
Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-

Nawa>wi? 2)  Bagaimana relevansi konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-
S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi> dengan materi Aqidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X?.      

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan historis. Jenis 

penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan 

datanya dengan cara editing, penyajian dan penarikan kesimpulan, yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (Content Analisys).  

Hasil yang diperoleh adalah 1) Konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab 

Riya>d} al-S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi adalah 

bersikap hormat, lemah lembut, dan mencari keridhaan orang tua, bakti kepada 

ibu dan bapak, taat kepada kedua orang tua dalam kebajikan, dan memberi 

nafkah kepada orang tua. 2) Konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-
S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi relevan dengan materi 

Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X yaitu bersikap hormat, lemah lembut 

dan mencari keridhaan orang tua, berbakti kepada ibu kemudian bapak dan 

berbakti dalam hal kebajikan. Konsep ini bertujuan agar anak-anak mereka 

menjadi anak yang sehat secara jasmani dan menjadi anak yang saleh salehah 

serta terhindar dari jalan yang sesat.   
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang  

Dalam hidup seorang manusia pasti tidak lepas dari peran dan jasa 

kedua orang tua. Kedua orang tua itulah sebab yang nyata dalam keberadaan 

seorang manusia. Keberadaan seorang manusia ini merupakan kenikmatan 

terbesar diantara kenikmatan-kenikmatan Allah yang Agung. Penghormatan 

seorang anak kepada kedua orang tuanya menjadi permasalahan yang alami 

untuk suatu ikatan yang kuat dan kokoh.
1
  

Kedua orang tua adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih 

sayangnya sejak seorang anak belum lahir dalam kandungan hingga menjadi 

dewasa dan mandiri. Bahkan tidak jarang pula sampai dewasapun seorang 

anak juga masih tetap membutuhkan peran dan jasa kedua orang tua untuk 

membimbing anak-anaknya, juga sebagai pengawas bagi anak-anaknya pada 

fase pertama dari kehidupan mereka yang menyangkut permasalahan etika dan 

pendidikan.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia yang paling dekat dan berjasa 

adalah kedua orang tua. Sangat wajar apabila seorang anak harus hormat dan 

berbakti kepada keduanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan 

hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak kepada keduanya, baik kepada 

kedua orang tua yang masih hidup maupun kepada kedua orang tua yang 

                                                           
1
 Syaikh „Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah Dibalik Hukum Islam (Jakarta: Mustaqim, 2003), 

510-511.  



3 
 

 

sudah meninggal. Perintah berbakti kepada kedua orang tua ini dalam al-

Qur‟an bergandengan dengan perintah menyembah Allah.  

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya zaman, tentu semakin 

banyak perubahan terhadap pola kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami sekarang ini, 

tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilaku manusia. 

Termasuk di dalamnya akhlak anak terhadap kedua orang tua yang tampaknya 

tidak sedikit diantara mereka cenderung menjadi tidak patuh lagi, lalai 

terhadap kewajibannya dan lebih sibuk dengan hal-hal yang bersifat 

kesenangan duniawi semata tanpa memperhatikan kewajiban mutlak mereka.  

Pada realitanya, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, 

mayoritas anak terbius dengan angan-angan kosong. Mereka menggantungkan 

cita-cita yang tinggi, akan tetapi semakin tinggi cita-cita tersebut berdampak 

pada degradasi moralitas. Degradasi tersebut semakin tampak dan 

memprihatinkan ketika banyak anak yang berbuat durhaka kepada kedua 

orang tua, bahkan ada yang sampai tega membunuhnya. Diantara faktor 

penyebabnya karena adanya pengaruh internal adalah kelalaian kedua orang 

tua dalam membimbing anak dan memberikan tauladan yang baik kepada 

anak, kurangnya interaksi yang baik antara kedua orang tua dengan anak. 

kelalaian anak terhadap perintah-perintah Allah Swt.  

Begitu juga pengaruh eksternal, seperti adanya paham liberal yang 

merusak pola kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat (melalui media 

masa, internet, dan pergaulan lingkungan yang tidak baik), sehingga mereka 
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mudah terkontaminasi dengan pola gaya hidup bebas yang membuat mereka 

tidak lagi menghargai kedua orang tua, membangkang dan tidak mematuhi 

perintahnya.  

Al-Qur‟an menjadi way of life dalam kehidupan seorang muslim untuk 

menyelesaikan segala persoalan dan kesukaran. Hal ini dikarenakan dalam al-

Qur‟an terdapat banyak ayat yang membicarakan konsep kehidupan, di 

antaranya  konsep tentang budi pekerti, ekonomi, pemerintahan, hubungan 

manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2
 Salah satu 

yang dibicarakan oleh al-Qur‟an adalah tentang berbakti kepada kedua orang 

tua. 

Ibu, mama, mami, mak atau apapun kata yang digunakan manusia 

memanggil siapa yang melahirkannya, merupakan kata panggilan yang paling 

mesra dan tulus yang dikenal oleh umat manusia. Kata singkat tapi padat, 

dipenuhi harapan, cinta, kasih, dan segala apa yang dikenal manusia 

menyangkut keindahan dan kasih sayang. Ibu bagi anaknya adalah sesuatu 

yang amat penting dalam hidupnya, tetapi anak bagi ibu adalah segala sesuatu 

dalam hidupnya. Ibu adalah belasungkawa ketika anak sedih, harapan ketika 

asanya putus dan kekuatan ketika kelemahannya tampil.
3
   

Sekian banyak kata yang telah diketahui manusia, sekian banyak 

kalimat yang telah disusunnya, sekian banyak bahasa dan peribahasa yang 

pernah diucapkan, bahkan diketahui, namun tetap saja itu semua belum cukup 

                                                           
2
 Sayyid Qutb, Petunjuk Jalan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 27. 
3
 M. Quraish Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an tentang Bakti Kepada Ibu 

Bapak (Tangerang: Lentara Hati, 2014), 1.  
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untuk menggambarkan bagaimana kasih sayang, pembelaan dan pengorbanan 

ibu bagi anak-anaknya.    

Sebenarnya orang tua itu ada tiga, yaitu: pertama adalah orang yang 

menyebabkan seorang anak lahir yaitu ayah dan ibu, kedua adalah orang yang 

mengajari berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru baik yang mengajar pada 

saat masih kecil atau sudah dewasa, ketiga adalah orang yang menyebabkan 

seorang suami lahir, yaitu bapak dan ibu mertua.
4
  

Ibu dan ayah adalah kedua orang tua yang sangat besar jasanya kepada 

anaknya, dan mereka mempunyai tanggung jawab yang besar. Jasa mereka 

tidak dapat dihitung dan dibandingkan dengan harta, kecuali mengembalikan 

menjadi orang merdeka.
5
 Dalam kehidupan sehari-hari mereka berusaha 

dengan segenap kemampuan, mengasuh, mendidik serta memelihara anak-

anaknya agar menjadi keturunan yang baik.  Jerih payah mereka adalah untuk 

kepentingan anak-anaknya. Hal inilah yang menuntut penghargaan anak-anak, 

penghargaan dalam arti penghormatan dan rasa terima kasih secara wajar.    

Peran seorang ibu sudah mulai terasa sejak mengandung sembilan 

bulan lamanya, kemudian melahirkan, menyusukan dan merawat anak-

anaknya. Kendatipun ibu dan bapak sama-sama bertanggung jawab terhadap 

anaknya sebagai amanah dari Allah, tetapi berat ringannya amat berbeda.
6
 

Seorang ayah hanya dapat membayangkan apa yang dialami oleh seorang ibu 

sejak mengandung sampai melahirkan. Berbeda dengan seorang ibu yang 

                                                           
4
 Kementerian Agama Republik Indonesia kurikulum 2014, Buku Siswa Aqidah Akhlak: 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah X (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), 94-

95.  
5
 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 167.  

6
 M. Ali Hasan, Mengamalkan Sunnah Rasulullah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 181.   
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sudah pernah mengandung dan melahirkan, ia telah merasakan secara 

langsung.  

Birr al-Wa>lidayn adalah perbuatan yang paling baik, pengorbanan 

yang paling mulia dan paling dicintai Allah. Perilaku baik ini merupakan 

faktor terbesar didapatkannya pahala, kebaikan dan dihapuskannya dosa. Juga 

merupakan jalan terdekat untuk mencapai keridhaan Allah dan surga-Nya. 

Bahkan Allah telah menjadikan keridhaan-Nya terletak pada keridhaan orang 

tua, kebencian-Nya pada kebencian orang tua, dan menjadikan kedua orang 

tua sebagai pintu tengah surga, bahkan menjadikan surga berada di bawah 

telapak kaki keduanya.
7
  

Permohonan ampunan tidak akan diterima tanpa keridhaan orang tua, 

karena harum surga yang tercium dari jarak perjalanan seribu tahun tidak akan 

tercium oleh seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini memberikan 

isyarat bahwa para pendurhaka kepada orang tuanya bukan hanya tidak akan 

masuk surga, tetapi mereka juga akan tetap berada di tempat yang jauh dari 

surga dan tidak sanggup mendekatinya.
8
     

Menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebenarnya 

merupakan dorongan fitrah manusiawi. Setiap anak yang dibesarkan dalam 

sebuah keluarga yang normal dengan sendirinya akan memiliki rasa terima 

kasih dan hormat kepada kedua orangtuanya. Namun, dalam 

perkembangannya kemudian, perasaan ini akan mengambil bentuk dan kadar 

                                                           
7
 Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih al-Fauzan, Fiqih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup 

Bermasyarakat (Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007), 239.  
8
 Abu Hamida, Super Berkah Buah Manis Berbakti Kepada Ibu Bapak (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2009), 13-14.   
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yang berbeda-beda pada masing-masing anak, dan tidak jarang karena 

pengaruh budaya, pergaulan, dan pendidikan yang salah, rasa hormat dan 

terima kasih ini mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, Islam 

tidak menyerahkan masalah ini pada perasaan manusiawi semata. Islam 

memberikan aturan-aturan yang perlu dalam masalah menghormati kedua 

orang tua dan menjaga hak-hak mereka.  

Dengan demikian, jelaslah apabila seorang anak yang masih belia 

dimana kekuasaan orang tua masih dominan dan fitrahnya masih murni, sudah 

berani untuk tidak mentaati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, hendaklah 

sebagai orang tua mencoba terlebih dahulu melihat diri sendiri ketika masih 

seusia dengan anak. Apakah memang kurang dalam menghormati kedua orang 

tua atau memang telah memberikan bakti yang tulus terhadap keduanya.  

Sesungguhnya Allah telah memberi kesempatan yang sangat luas 

kepada setiap orang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan Allah 

masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya setelah 

keduanya wafat. Namun, yang sangat mengherankan adalah masih banyak 

ditemukan orang yang telah mendurhakai kedua orang tua dalam berbagai 

bentuk dan macamnya. Padahal, sesungguhnya seorang anak yang demikian 

itu tidak hanya menzalimi kedua orang tuanya, tetapi juga telah menzalimi 

anak-anaknya dan dirinya sendiri.   

Secara substansial, mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

khususnya di kelas X dengan tema Birr al-Wa>lidayn memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada siswa/siswi untuk mempelajari dan 
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mempraktikkan aqidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak 

terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan individu, 

bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak 

negatif dari era gloalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa 

dan negara Indonesia.
9
  

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis 

tertarik dan menganggap penting mengkaji Birr al-Wa>lidayn  yang 

terkandung dalam kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n dengan judul penelitian  “Konsep 

Birr al-Wa<lidayn dalam Kitab Riya<d{ al-S{a<lihi<n  Karya Abu< Zakariya< Yahya< 

Bin Sharaf al-Nawa<wi< dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak Di 

Madrasah Aliyah Kelas X”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka untuk memperoleh sasaran yang tepat diperlukan adanya rumusan 

masalah. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n karya 

Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi>?   

2. Bagaimana relevansi konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-

S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi> dengan materi 

Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X? 

                                                           
9
 Basuki, Cara Mudah Mengembangkan Silabus (Yogyakarta: Pustaka Feliccha, 2010), 

281.  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah:   

1. Untuk mendiskripsikan konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-

S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi>.   

2. Untuk mendiskripsikan relevansi konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab 

Riya>d} al-S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi> 

terhadap materi Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X.    

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khazanah pendidikan Islam. Khususnya untuk mengembangkan serta 

memperkuat tentang konsep Birr al-Wa>lidayn menurut Abu> Zakariya> 

Yahya> bin Sharaf al-Nawa>w>i dalam kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n  dan 

relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X .  

2. Secara Praktis  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

kepada: 
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a. Guru  

Dapat meningkatkan mutu pendidikan akhlak anak terhadap 

orang tua dalam dunia Islam melalui peningkatan akhlak peserta 

didiknya yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus agama dan 

bangsa yang shalih.      

b. Peserta Didik  

Memberikan pencerahan untuk menjadi seorang peserta didik 

yang taat dan selalu menjaga akhlak yang baik dihadapan pendidik, 

serta mengemban ilmu yang telah dipelajari untuk melaksanakan tugas 

hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat, sehingga merasakan 

kenikmatan dan kelezatan ilmu yang dimiliki.       

c. Lembaga Pendidikan    

Memberikan bahan referensi dan menjadikan masukan serta 

tolak ukur dan kontribusi khazanah keilmuan, khususnya tentang Birr 

al-Wa>lidayn sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di lembaga tersebut.     

 

E. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

a. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1) Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dalam memahami agama 

secara harfiah. Dapat diartikan sebagai upaya dalam memahami 

agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang 

bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud yang empirik dari 

suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar 

dibandingkan dengan yang lain.
10

 Adapun pendekatan ini penulis 

gunakan untuk memahami kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n sebagai karangan 

Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi> khususnya untuk 

memahami tentang Birr al-Wa>lidayn.    

2) Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang di dalamnya dibahas 

berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, 

obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.
11

 Adapun 

pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji biografi Abu> 

Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi>, karya-karyanya, serta 

situasi dan kondisi pada waktu kehidupannya, yang kemungkinan 

ikut mempengaruhi cara pemikiran Abu> Zakariya> Yahya> bin 

Sharaf al-Nawa>wi>.   

b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah literer atau penelitian 

pustaka (Library Researc), artinya telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

                                                           
10

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 28.  
11

 Ibid., 46. 
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relevan. Dalam penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam 

mengolah data dan menafsirkanya, harus dilakukan dengan tolak ukur 

berupa teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam berbagai 

literatur.
12

      

2. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n 

karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi yang terletak pada 

Mukaddimah bab Birr al-Wa>lidayn wa S}illat al-Arh}a>m dan materi 

Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas X yang terletak pada bab VII 

Ayo Kita Hormati Orang Tua dan Guru Kita. 

b. Sumber Data Sekunder  

Yang dimaksud sumber data sekunder di sini adalah buku-buku 

yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah 

dalam kajian ini. Antara lain adalah sebagai berikut:  

1) Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih al-Fauzan, Fiqih Sosial: 

Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat, Jakarta: Tim Qisthi 

Press, 2007.  

2) Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah 

dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani, 1995.  

                                                           
12

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (YogyakarIa: Gajan Mada University Press, 1996), 

3. 
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3) Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik 

Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.   

4) Abu Hamida, Super Berkah: Buah Manis Berbakti Kepada Ibu 

Bapak, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.   

5) Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka 

Setia, 2009.  

6) Ahmad Tib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyalami Seluk Beluk 

Ibadah Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2003.  

7) Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, YogyakarIa: Gajan Mada 

University Press, 1996. 

8) Kementrian Agama Republik Indonesia kurikulum 2014, Buku 

Siswa Aqidah Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

Madrasah Aliyah X, Jakarta: Kementrian Agama, 2014.  

9) M. Ali Hasan, Mengamalkan Sunnah Rasulullah, Jakarta: 

Preneda Media, 2003.   

10) M. Quraish Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an 

Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak, Tangerang: Lentera Hati, 2014.  

11) Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama 

Rasulullah, Bandung: al-Bayan, 1997. 

12) Mustofa, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 1997.  

13) Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Bayu 

Indra Grafika, 1987.   
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14) S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: rineka 

cipta, 1997.     

15) Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf,  Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2010. 

16) Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak Panduan Perilaku Muslim 

Modern, Solo: Era Intermedia, 2004.   

3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.
13

 Studi 

dokumenter merupakan cara menggunakan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini.
14

 Oleh karena itu, teknik pengumpulan bertumpu 

pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Kemudian data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:
15

  

a. Editing data, yaitu proses pemeriksaan kembali data hasil penelitian, 

pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

muncul dari data-data yang telah terkumpul. Dalam hal ini yang 

dilakukan penulis adalah mengumpulkan data dengan membaca kitab 

Riya>d} al-S}a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi>, 

                                                           
13

 Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140.  
14

 S. Margono, Metodologo Penelitian Pendidikan (Jakarta: rineka cipta, 1997), 181.  
15

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), 122.  
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khususnya pada bab dua tentang Birr al-Wa>lidayn yang di dalamnya 

telah disebutkan dengan jelas beberapa ayat al-Qur’an dan hadis 

tentang Birr al-Wa>lidayn, antara lain adalah QS. Lukman: 14, QS. al-

Isra’: 23-24, QS. al-Nisa’: 36, QS. al-Ankabut: 2, dan hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.  

b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun 

yang diberi kode atau sandi-sandi yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang 

telah ditentukan, kemudian data yang telah terkumpul tersebut diberi 

kode atau sandi-sandi yang memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan, selanjutnya peneliti menyajikan data tersebut. Data-data 

yang penulis kumpulkan adalah tentang Birr al-Wa>lidayn  yang di 

dalamnya membahas tentang pengertian, kedudukan, bentuk dan 

hikmah Birr al-Wa>lidayn. Hal ini dilakukan penulis untuk menghindari 

kekeliruan dalam proses analisis.    

c. Menarik kesimpulan, adalah menyusun data yang telah diedit dan 

diberi sandi-sandi itu ke dalam suatu himpunan data yang tersusun 

secara sistematis. Dari beberapa uraian yang telah disajikan, kemudian 

peneliti membuat suatu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Dalam hal ini penulis menarik suatu kesimpulan dari data 

yang telah disusun secara sistematis tentang konsep Birr al-Wa>lidayn 

dalam kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-

Nawa>wi>.  
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4. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis ini (content analysis). Teknik analisis di sini adalah teknik untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang 

penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain fungsi-

fungsi tersebut, teknik analisis juga digunakan untuk membandingkan isi 

sebuah buku dengan yang lain dalam bidang kajian yang sama, baik 

berdasarkan pada perbedaan waktu penulisannya, maupun mengenai 

kemampuan buku yang disajikan kepada khalayak masyarakat atau 

sekelompok masyarakat tertentu.
16

  

Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis ini ditujukan 

untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen 

yang validitas, dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan 

kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan 

terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. 

Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan 

hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa 

yang ada atau yang terjadi untuk selanjutnya, mengetahui manfaat, hasil 

atau dampak dari hal-hal tersebut. Sementara itu, untuk memperoleh 

pemaparan yang objektif dalam hal ini, tak lain adalah dengan 

menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.
17

   

                                                           
16

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1993), 31. 
17

 Metode berfikir induktif adalah salah satu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa tertentu, kemudian ditarik suatu kesimpulan generalisasi yang bersifat umum, 

sedangkan metode berfikir deduktif adalah kebalikan dari induktif. 
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F. Sistematika Pembahasan    

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab yang 

saling berkaitan erat menjadi satu kesatuan yang utuh,yaitu:      

Bab Satu Pendahuluan.  Bab ini merupakan pola dari keseluruhan isi 

skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

kajian, manfaat kajian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab Dua Birr al-Wa>lidayn. Dalam bab ini, peneliti membahas tentang 

landasan teori dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

konsep Birr al-Wa>lidayn dan relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah kelas X. Bab ini berisikan pengertian Birr al-Wa>lidayn, 

keutamaan Birr al-Wa>lidayn, bentuk Birr al-Wa>lidayn, hikmah Birr al-

Wa>lidayn dan kajian teori atau telaah hasil penelitian terdahulu.    

Bab Tiga Konsep Birr al-Wa>lidayn menurut Abu> Zakariya> Yahya> bin 

Sharaf al-Nawa>wi> dalam kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n yang meliputi: Biografi Abu> 

Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi>, karya-karya Abu> Zakariya> Yahya> bin 

Sharaf al-Nawa>wi>, Sketsa kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n dan konsep Birr al-

Wa>lidayn. 

Bab Empat Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan membahas 

tentang konsep Birr al-Wa>lidayn dalam kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n,  materi Aqidah 

Akhlak dan relevansi konsep Birr al-Wa>lidayn dengan materi Aqidah Akhlak 

di Madrasah Aliyah Kelas X.  

Bab Lima Penutup. Bab ini merupakan inti dari keseluruhan skripsi  

yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.      
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BAB II  

BIRR AL-WA<LIDAYN  DAN MATERI AQIDAH AKHLAK  

 

A. Pengertian Birr al-Wa<lidayn   

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

wa>lidayn. Secara bahasa, kata al-birr merupakan kata benda bentuk mas}dar 

yang memiliki banyak arti di antaranya adalah ketaatan, kesalehan, kebaikan, 

belas kasih, kebenaran, hal banyak berbuat kebajikan, kedermawanan, surga 

dan hati. Adapun asal kata al-birr  adalah dari barra, yaburru, burran/birran 

yang menurut kamus al-Munawwir artinya taat berbakti, bersikap baik-sopan, 

benar (tidak berdusta), benar (dilaksanakan sesuai dengan sumpahnya), 

menerima, diterima, banyak berbuat kebajikan.  

Kata al-birr  berarti baik  jika dihubungkan dengan orang tua, mabru>r 

jika dihubungkan dengan haji, benar jika dihubungkan dengan janji, laris  jika 

dihubungkan dengan dagangan, terhindar subhat, dusta dan khianat jika 

dihubungkan dengan jual beli, memperbanyak ketaatan jika dihubungkan 

dengan Allah, dan memperbanyak berbuat baik jika dihubungkan dengan 

orang tua. Lawan kata dari al-birr  (yang dihubungkan dengan orang tua)  

adalah al-‘Uqu>q yang berarti durhaka. Kata al-‘Uqu>q berasal dari ‘aqqa, 

ya’uqqu, ‘aqqan,‘uqqu>q yang dalam kamus al-Munawwir berarti merobek, 

membelah, mengkekahi, durhaka (tidak taat).
18

    

                                                           
18

 http://dakwah.info/supplemen/birrul-walidain-berbuat-baik-terhadap-kedua-ibu-bapa/  

http://dakwah.info/supplemen/birrul-walidain-berbuat-baik-terhadap-kedua-ibu-bapa/


20 
 

 

Kata al-wa>lidayn  dalam kamus al-Munawwir  merupakan bentuk isim 

mutsanna  (kata benda yang menunjuk dua orang, berarti kedua orang tua ibu 

dan bapak), bentuk tunggalnya adalah  wa>lid, artinya orang tua. Akar kata 

wa>lid berasal dari walada, yalidu, lidah,  yang secara bahasa berarti 

melahirkan, menumbuhkan, mengasuh, menciptakan, menghasilkan dan 

menyebabkan. Jadi, birr al-wa>lidayn  adalah berbakti kepada kedua orang tua 

ibu dan bapak. Adapun yang dimaksud adalah sebuah ajaran agar seorang 

anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya.
19

 

Hubungan baik anak kepada orang tua atau birr al-wa>lidayn di dalam 

al-Qur‟an  menggunakan istilah ih}sa>n  dan h}usn.
20

 Seperti yang terdapat dalam 

surah al-Baqarah ayat 3, surah an-Nisa‟ ayat 36, surah al-An‟am ayat 151, 

surah al-Isra‟ ayat 23, dan surah al-Ahqaf  ayat 15, dan h}usn dalam surah al-

Ankabut ayat 8.   

Kata ih}sa>n dalam al-Qur‟an surah al-Isra‟ ayat 23 disebutkan tanpa 

menggunakan alif lam ta’ri >f, sehingga mengandung makna umum. Ini 

menunjukkan bahwa Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang 

tua dengan kebaikan berupa apa saja, perbuatan, perkataan, dan perlakuan 

baik dengan badan atau pun harta. Kata inilah yang melandasi kewajiban anak 

kepada ibu bapaknya.    

                                                           
19

 Ahsin W. al-Hafizh, Kamus Ilmu al-Qur‟an (tk: AMZAH, 2005), 58-59.  
20

 Abu Hamida, Super Berkah: Buah Manis Berbakti Kepada Ibu Bapak (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2009), 27.  
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Kata ih}sa>n kepada kedua orang tua disebutkan setelah perintah 

beribadah kepada Allah Swt., seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur’an 

surah al-Baqarah ayat 83 berikut:   

ِذٜ َٚ ِٓ اِْحَعبًٔب  اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ثِبا َٚ َْ إاِلَّ ّللّاَ  ْٚ ًَ الَ تَْعجُُد ْٟ اِْظَسائ١ِْ ١ْثَبَق ثَِٕ ِِ اِْذ اََخْر َٔب  َٚ 

ُّٛا اٌلَّ َحَ ٚوَتُٛا اٌَصَوبحَ  اَل١ِْ َٚ ٌُٛا ٌٍَِّٕبِض ُحْعًٕب  ْٛ لُ َٚ  ِٓ َعِى١ْ َّ ٌْ ا َٚ  ٝ َِ ١ٌَْ ب ا َٚ ٌْمُْسثَٝ   ا
 

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 

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

manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat” (QS. al-

Baqarah: 83).  

 

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.
21

 Sebagaimana sabda Nabi Saw.:  

 ْٓ ِٓ  ّللّا  َ ْجد َ  سَ  ْث َّ  ُ  َٟ ب ّللّاُ  َزِ  َّ ُْٕٙ ْٟ  ّللّاِ  ِزَ ب لَبيَ  َ  اٌِدِ  ِزَ ب  ِ َٛ ٌْ  ّللّاِ  ُظْ  ُ  َٚ  ا

 ْٟ اٌِدِ  ُظْ  ِ   ِ َٛ ٌْ ( اٌج بزٞ زٚاٖ )ا  
 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, “Ridha Allah bergantung 

pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada marah 

orang tua” (HR. al-Bukhari).  

 

Menurut al-Rag}}ib al-Isfaha>ni>, h}usn meliputi segala hal yang bisa 

mendatangkan kegembiraan dan yang disenangi. Demikian pula h}asanah, 

digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bisa mendatangkan kegembiraan 

bagi orang lain dengan diperolehnya nikmat yang menyangkut diri, jasmani 

                                                           
21

 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak: Panduan Perilaku Modern (Solo: Era Intermedia, 

2004), 171.  
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dan keadaannya. Sementara itu, kata ih}sa>n menurut al-Rag}}ib al-Isfaha>ni> 

digunakan untuk menunjukkan dua hal. Pertama, memberikan kenikmatan 

kepada orang lain. Kedua, perbuatan baik itu sendiri.
22

   

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada kondisi tertentu yang 

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

Allah.
23

 Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abdulla>h bin Mas’u >d seorang 

sahabat Nabi Saw. yang terkenal, bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang 

amalan yang paling disukai Allah. Beliau menyebutkan; Pertama, shalat tepat 

pada waktunya; kedua, birr al-wa>lidayn; dan ketiga, jihad fi> sabi>lilla>h. Berikut 

hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’u>d ra.:
24

  

 ْٓ  َ  ْٟ ْٓ  َ ْجدِ  اَثِ َّ ْح ِٓ  ّللاِ  َ ْجدِ  اٌسَّ ْٛ ٍد  اْث ْعُع َِ  َٟ ُ  َزِ  ُْٕٗ  ّللاَّ ٌْ ُ  : لَبيَ  َ  ُّٟ  َظ َ  َصٍَّٝ إٌَّجِ

ِٗ  ّللّا  ١ٍَْ َ  َُ َظٍَّ َٚ  ُّٞ ًِ  اَ َّ ٌَْع ؟ ّللّا  اٌَِٝ اََحتُّ  ا َٝ ْل َِٙب َ ٍَٝ اٌلَّ َحُ  : لَبيَ  تََعبٌ َٚ  ُ ٍْ َُّ : لُ ُ  

؟ ٌّٞ ِٓ  ثِسُّ  : لَبيَ  اَ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ٍْ ُ  ا َُّ : لُ ؟  ُ ٌّٞ ٌِْ َٙب ُ : لَبيَ  اَ ْٟ  اَ ِ   ًِ ( ١ٍٗ ِ فك زٚاٖ )ّللّاْ  َظج١ِْ  

 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’u>d ra. Dia 

berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw.: “Apa amalan yang 

disukai oleh Allah?”, beliau menjawab, “Shalat tepat pada 

waktunya”. Aku bertanya lagi, “Kemudian apa?”, beliau menjawab, 

“Birr al-wa>lidayn”. Kemudian aku bertanya lagi, “Seterusnya 

apa?”, Beliau menjawab, “Jihad fi> sabi>lilla>h” (HR. Muttafaqun 

„Alaih).     
 

Bapak dan ibu memiliki hak dari segala manusia lainnya untuk 

dicintai, ditaati dan dihormati, karena keduanya memelihara, mengasuh dan 

mendidik, mencintai anak dengan tulus ikhlas agar anak menjadi seorang yang 

baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia akhirat. Oleh karena itu, 

                                                           
22

 Ibid., 27. 
23

 M. Quraish Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an Tentang Bakti Kepada Ibu 

Bapak (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 84.  
24

 Imam al-Nawawi, Syarah Riyadhush Shalihin 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 109-110.  
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wajib bagi anak untuk berbuat baik, mencintai dan menghormati keduanya, 

tidak membuat marah mereka dan mendoakan keduanya.  

Bapak dilukiskan oleh al-Qur‟an dengan kata wa>lid dan kata ab. Kata 

wa>lid terambil dari kata walada  yang berarti melahirkan, baik yang dilahirkan 

itu laki-laki maupun perempuan. Kata wa>lid digunakan oleh al-Qur‟an untuk 

menunjuk ayah kandung yang mengisyaratkan bahwa betapa ayah pun diberi 

kedudukan yang tinggi yang harus disadari oleh anak-anaknya.
25

  

Di tempat lain al-Qur‟an menamai bapak kandung dengan al-mawlud 

lahu, yakni yang dilahirkan untuknya. Istilah ini menunjukkan kedudukan 

bahkan kewajiban bapak kandung dalam kaitannya dengan anak yang 

dilahirkan istrinya serta dengan istrinya. Seorang anak dilahirkan untuk 

ayahnya, karena itu nama anak dinisbahkan kepada bapaknya.
26

   

Kata ab menunjukkan apa yang menyebabkan terjadinya sesuatu, dan 

juga dalam arti siapa yang memperbaiki sesuatu. Bapak dinamai ab, karena 

dia adalah sebab wujud putranya, sekaligus bertugas memelihara, 

memperbaiki, dan menghiasi putranya dengan hiasan yang indah, baik fisik 

maupun nonfisik.  

Seorang anak bagi bapak adalah 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 

                                                           
25

 Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak, 7.  
26

 Ibid., 8. 
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besar kesungguhannya dalam mewujudkan kepentingan dan 

kebahagiaannya.
27

 Seorang bapak selalu berusaha untuk mendidik moral dan 

etika anaknya, mengarahkan dan melatihnya, selalu menganjurkan kebaikan 

dan membantu anaknya untuk melaksanakannya, serta memperingatkan dan 

menjauhkan anaknya dari keburukan dan dampaknya.   

Ibu dalam bahasa Arab adalah um, yang terambil dari akar kata amma 

yaumu dalam arti menuju. Ibu dinamai um, karena mata anak tertuju 

kepadanya. Kata um dalam al-Qur‟an digunakan untuk ibu kandung maupun 

bukan. Istri-istri Nabi Muhammad Saw. dinamai ummaha>t al-mukmini>n, 

yakni harus dihormati sebagaimana ibu kandung. Kendati al-Qur‟an juga 

menggunakan kata wa>lidah yang semakna dengan ibu, tetapi ia secara khusus 

bermakna ibu kandung.
28

  

Al-Qur‟an membangkitkan perasaan cinta dan sikap hormat dalam hati 

seorang anak dan mendorongnya untuk bersikap kepada orang tuanya dengan 

baik. Al-Qur‟an menunjuk kepada ibu lebih dulu karena seorang ibu 

mengandung, melahirkan, menyusui, merasakan sakit dan menderita selama 

dua periode, dengan cara yang paling lembut dan perasaan iba. Al-Qur‟an 

mengakui pengorbanan, kesabaran, serta kehati-hatian seorang ibu.  

Seorang ibu rela bersusah payah untuk melayani dan menjaga anaknya, 

serta memanjakan anaknya dengan cinta yang tulus. Dengan kehangatan kasih 

sayang seorang ibu, dia memeluk anaknya dan menyusuinya, tak pernah lelah 

dan tak pernah istirahat demi anaknya. Dia tetap sabar meski anak 

                                                           
27

 Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih al-Fauzan, Fiqih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup 

Bermasyarakat (Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007), 236-237. 
28

 Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak , 7. 
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menyakitinya, mengingatmu meski melupakannya, berharap banyak dari 

dirimu dan mendoakanmu agar selalu mendapatkan taufik Allah.  

Jasa seorang ibu kepada anaknya tidak bisa dihitung dan tidak bisa 

ditimbang dengan ukuran, sampai pun dalam peribahasa terkenal „kasih ibu 

sepanjang jalan, kasih anak sepanjang ingatan‟. Ibu mengasihi anaknya tidak 

ada ujung penghabisannya, bagaimanapun keadaan anaknya, tetapi kasih anak 

kepada orang tuanya bagaimana pun tidak seperti kasih orang tua terutama ibu 

kepada anaknya.  

 

B. Keutamaan Birr al-Wa<lidayn  

Berbakti kepada kedua orang tua 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.29
  

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 
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dimaafkan.
30

 Maka,  perkataan al-Ghaza>li ini menjadi kaidah mendasar dalam 

kehidupan manusia untuk menimbang segala persoalan ketika terjadi 

benturan atau pertentangan.   

Diantara keutamaan melaksanakan birr al-wa<lidayn adalah sebagai 

berikut:  

1. Birr al-Wa<lidayn 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.  

Dalam sebuah riwayat Rasulullah Saw. bersabda:  

 ْٓ ِٓ  ّللّا  َ ْجدِ  َ  سَ  ْث َّ  ُ  َٟ ب ّللّاً  َزِ  َّ ُْٕٙ ًٌل  َ باَ  : لَبيَ  َ  ِّٟ  اٌَِٝ َزُ   ّللّاُ  َصٍَٝ إٌّجِ

 ِٗ ١ٍَْ َ  َُ َظٍَّ ؟ اٌََهَ  :  َمَبيَ  ٌِْ َٙب َ  ٠ُِس٠ْدُ   َٚ ِْ اٌَِدا ُْ  : لَبيَ  َٚ ب : لَبيَ , ََٔع َّ ِٙ ِ٘دْ   َف١ِْ   ََ ب

( ِعٍُ ٚ اٌج بزٞ زٚاٖ)  
 

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).
 31
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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. Birr al-Wa<lidayn Lebih Utama dari Istri   

Wanita sebagai istri adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilakukan oleh seorang wanita. Peran wanita dalam rumahtangga sebagai 

istri diantaranya mengurus dalam rumahtangga 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.
32

  

Sabda Rasulullah Saw.:  

 ْٓ َٟ  َ بئَِشخ َ  َْٕٙب ّللّاُ  َزِ  ٍْ ُ  لَبٌَ ْ  َ  يَ  ٠َب لُ ْٛ ٌّٞ  ّللّاِ  َزُظ ُُ  إٌَّبضِ  اَ  اَْ  َ

ْساَحِ  َحمًّبَ ٍَٝ َّ ٌْ ُ َٙب لَبيَ  ا ْٚ ٍْ ُ  َش ُّٞ  لُ َ ُُ  إٌَّبضْ   َب ًِ  َ ٍَٝ َحمًّب اَْ  َ  ُ ُٗ  لَبيَ  اٌسَّ ُِّ  اُ

 (اٌحبوُ زٚاٖ)
 

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, 
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seorang anak yang telah menikah dan telah menjadi seorang suami atau 

istri, maka baktinya yang paling utama adalah kepada ibunya. 

3. Birr al-Wa<lidayn 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.
33

  

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 

hajinya, jika dia mati sebelum melaksanakan haji, matinya seperti orang 

Nasrani atau Yahudi.
34

  

Rasulullah  Saw. bersabda:   

 ْٓ َٟ  أََطٍد  َ  ُْٕٗ  ّللّا  َزِ  ًٌل  اَتَٝ َ  يُ  َزُ  ْٛ ِٗ  ّللّاُ  َصٍَّٝ ّللّاِ  َزُظ ١ٍَْ َ  َُ َظٍَّ ْٟ   َمَبيَ  َٚ  أِِّ

 ْٟ ِٙ ٌِْ َٙب َ  اَْ  َ الَ  ا ِٗ  اَْلِدزُ  َٚ ًْ   َمَبيَ  َ ١ٍَْ َ٘  َٟ ْٓ  اََحدٌل  ثَمِ اٌَِد٠ْهَ  ِِ ْٟ  لَبيَ   َٚ ِِّ   َبتَّكِ  لَبيَ  اُ
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ٍْ َ   َبَِذا  ١َِْٙب ّللّاَ  ْٔ َ  َذاٌِهَ   ََع سٌل  َٚ  َحباٌل   َبَ ِّ ْع َ ِ٘دٌل  ُِ َ ب ُِ هَ  َ َ ْ هَ   َبَِذا َٚ ُِّ  ّللّاَ   َبتَّكِ  اُ

َ٘ب ثِسَّ ( اٌج١ٙمٟ ٚ ِس بٖٚ اثٓ زٚاٖ )َٚ  
 

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).  

 
Hadis 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. Birr al-Wa<lidayn 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.
35

  

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 
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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.
36

   

 Kisah ini menunjukkan bahwa seseorang yang meraih kemuliaan 

disetiap medan disebabkan keutamaannya menyibukkan diri dalam 

berbakti kepada sang ibu.   

5. Birr al-Wa<lidayn 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 
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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.
37

       

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.
38

 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 

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.     
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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. Birr al-Wa<lidayn Lebih Utama dari Ibadah Sunnah  

Melaksanakan ibadah sunnah merupakan 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.
39

      

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.    

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 
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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. Kemudia 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.
40

  

Alasan doa buruk ibu Juraij kepada anaknya adalah Juraij lebih 

mementingkan untuk melanjutkan shalat dan bermunajat kepada Allah 

daripada memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya sang ibu mendoakan 

keburukan atas anaknya karena ia mengulur-ulur haknya. 

 

C. Bentuk Birr al-Wa<lidayn  

Orang tua akan merasakan kebahagiaan atau penyesalan bukan hanya 

atas kehidupan kesehariannya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, berkaitan 

dengan perilaku dari anak-anaknya yang telah atau akan mereka tinggalkan di 

dunia. Oleh karena itu, salah satu dambaan orang tua adalah dapat mengasuh 

                                                           
40

 Shihab, Birrul Walidain: Wawasan al-Qur‟an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak, 85.  



34 
 

 

anak-anaknya dan menuntun mereka ke jalan keimanan, keikhlasan dan 

peribadahan.
41

 Sebab, anak yang tidak ingat kepada orang tuanya dan tidak 

berbakti sepeninggal mereka, pantas memperoleh kutukan dari orang tuanya 

yang telah meninggal dan ia akan mengalami penderitaan sebagai balasan dari 

Allah.     

Apabila anak sudah tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, tidak 

menjunjung etika dan sopan santun terhadap mereka, serta tidak menyayangi 

mereka, bahkan sudah berani bersikap kurang ajar serta tidak segan-segan 

untuk menzalimi dan memperdaya mereka, itu menjadi suatu pertanda bahwa 

kehidupan dunia ini seluruhnya akan segera berakhir alias kiamat sudah 

semakin dekat. Oleh karena itu, hendaklah selalu ingat dan tidak pernah surut 

untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup 

di dunia maupun setelah mereka tiada.       

Berikut adalah bentuk birr al-wa<lidayn yang dapat dilakukan seorang 

anak terhadap kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu:  

1. Birr al-Wa>lidayn di Dunia  

Banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan birr al-

wa>lidayn. Apabila ibu dan ayah masih hidup, seorang anak berkewajiban 

berbuat baik dan itu mudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Allah 

memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dan 

berterima kasih kepada mereka dengan kebaikan berupa apa saja.
42
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Rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang, kendatipun 

berbeda agama dengan kedua orang tua. Agama Islam membedakan 

antara pergaulan dan aqidah. Pergaulan berhubungan dengan sesama 

manusia, termasuk ibu dan bapak. Sedangkan aqidah (iman) berhubungan 

dengan Allah.
43

 

Berbakti kepada kedua orang tua yang berbeda agama adalah 

mengajak mereka agar memilih jalan kehidupan yang benar dan memeluk 

agama yang diridhai Allah, yaitu dengan cara selalu mendoakan mereka 

agar mendapatkan hidayah selama mereka masih hidup. Sebab, perlakuan 

baik kepada orang tua yang berbeda agama adalah cukup di dunia saja. 

Apabila mereka sudah meninggal dunia, anak yang muslim tidak boleh 

mendoakan mereka, baik untuk memohon hidayah maupun untuk 

memohon ampunan kepada mereka.
44

        

Seorang anak mempunyai insting meniru. Yang lebih mudah ditiru 

adalah yang lebih dekat dengannya, yaitu orang tuanya terutama ibunya. 

Agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada kedua orang tuanya 

haruslah dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya. 

Bagaimana anak harus berbuat, bersikap dan berbicara. Kewajiban anak 

kepada kedua orang tuanya berbicara menurut ajaran Islam harus berbicara 

sopan, lemah lembut dan mempergunakan kata-kata yang mulia.
45
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Firman Allah Swt. dalam surah al-Isra‟ ayat 23:   

ٌِْىجَسَ  َْٕدَن ا  ِ َّٓ ب ٠َْجٍَُ  َِّ ِٓ اِْحَعبًٔب اِ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ثِب َٚ اااِلَّ ا٠َِّبُٖ  ْٚ لََ ٝ َزثَُّه ااَلَّتَْعجُُد َٚ ب   َّ اََحُدُ٘

ب ًّ الً َوِس٠ْ ْٛ ب لَ َّ ٌَُٙ ًْ لُ َٚ ب  َّ َْْٕٙسُ٘ الَ تَ َٚ ب اُفٍّ  َّ ٌَُٙ ًْ ب  َ َ تَمُ َّ ِو َُ٘ ْٚ  اَ
 

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

diantara 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‟: 23).    
 

Dari ayat tersebut, anak berkewajiban berbuat baik kepada ibu dan 

bapaknya, yaitu menggaulinya dengan sebaik-baiknya, dan dengan 

perkataan yang tidak boleh menyinggung hati ibu dan bapak. Jangan 

sampai membentak, bahkan jangan menggunakan kata-kata yang 

menyinggung perasaanya, seperti ucapan ah. 

Kata ah biasanya diucapkan ketika anak menolak perintah orang 

tua atau mengeluh karena kekesalan dan keengganan untuk merawat dan 

melayani keperluan keduanya. Kepada orang tua, mengucapkan kata 

seperti ini merupakan bentuk kedurhakaan yang paling ringan. Jika 

mengucapkan kata ah saja tidak boleh, apalagi tindakan yang lebih kasar 

daripada itu, baik berupa ucapan atau perbuatan.
46

    

Tuntutan untuk berbakti kepada kedua orang tua sering terasa 

berat, terlebih lagi ketika mereka sudah lanjut usia, pikun dan jompo, 

sudah sewajarnya bila anak merawat dan memenuhi keperluan mereka. 

Namun, dalam merawat mereka, sering kali anak dibuat kesal dan kadang-
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kadang marah karena tindakan mereka yang menunjukkan sikap seperti 

anak kecil, membandel, egois dan mudah tersinggung. Akibatnya, kadang-

kadang terlontar ucapan kekesalan dan bentakan dari anak kepada mereka. 

Anak sendiri biasanya menyadari bahwa ucapan seperti itu tidak pantas 

dan tidak boleh diucapkan kepada mereka, dan ia ingin selalu berbakti dan 

bersikap hormat kepada mereka. Ucapan seperti itu muncul semata-mata 

karena kurangnya kesabaran dalam melayani mereka. Oleh karena itu, 

hendaklah anak segera memohon maaf kepada orang tua dan memohon 

ampuanan kepada Allah.      

Allah juga menuntut anak agar selalu mengucapkan qaulan kari>ma> 

(ucapan yang baik dan mulia) kepada mereka. Dengan demikian, ucapan 

anak kepada orang tua, selain benar, tepat, lembut dan sopan, juga harus 

selalu dihiasi dengan kebaikan dan kemuliaan, bukan hanya sesuai dengan 

adat, tata krama dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat, tetapi 

juga harus dalam bentuk yang paling baik dan paling mulia.
47

      

Seorang anak melakukan hal apa saja untuk berbakti dan berbuat 

baik kepada orang tuanya, niscaya ia tidak akan pernah bisa memenuhi 

hak-hak mereka dan tak mampu berterima kasih kepada keduanya. Salah 

satu cara berterima kasih kepada mereka adalah dengan cara mendoakan 

mereka saat mereka masih hidup dan ketika mereka telah meninggal 

dunia, sebagai balasan bagi mereka atas jasa mereka dalam mendidik 

anak-anaknya.         
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2. Birr al-Wa>lidayn di Akhirat   

Seorang anak mengenang ibu dan bapaknya setelah kepergian 

keduanya. Kenangan tersebut bisa datang seketika, tanpa mukaddimah, 

tetapi lebih-lebih kalau ada jangkar emosi yang mengundang hati dan 

pikirannya menuju kepada mereka. Oleh karena itu, terlontar dari mulut 

hampir semua orang panggilan kepada ibu, atau terkenang olehnya ibu 

bapaknya, pada saat-saat kritis atau melihat maupun mendengar sesuatu 

yang berkaitan dengan keduanya. Seperti halnya Nabi Saw. ketika 

melewati lokasi kuburan ibunya, beliau menziarahinya, memperbaikinya, 

dan menangis. Para sahabat beliau pun ikut menangis.      

Hal ini sebagaimana menurut tuntunan ajaran Islam yang diajarkan 

oleh Rasulullah Saw:
48

  

 ْٓ  َ  ْٟ َٟ  َظِع١ْدُ  اَثِ ُْٕٗ  ّللّاُ  َزِ  يُ  لَبيَ  : لَبيَ  َ  ْٛ ِٗ  ّللّاُ  َصٍَّٝ ّللّاِ  َزُظ ١ٍَْ َ  َُ َظٍَّ َٚ  : 

ب اَثَْعدَ  َّ ِٙ تِ ْٛ ب َِ َّ ُ٘ ُْ  : لَبيَ  ؟ اَثَسُّ َ باُ  : اَْزثَ ٌل  ِخَلبيٌل  , ََٔع ب اٌدُّ َّ ْظ ِْ فَبزُ  ٌَُٙ ااْلِ َٚ 

ب َّ ْٔفَبذُ  ٌَُٙ اِ ب َٚ َّ ِ٘ ِد ْٙ  َ  َُ اِْوَسا ب َٚ َّ ِٙ ِصٍَّخُ  َصِد٠ْمِ َٚ  ُِ ِح ْٟ  اٌسَّ َُ  الَ  اٌَّ ِ ْٓ  ااِلَّ  ٌَهَ  َزِح ِِ 

    لِجٍََِٙب
 

Artinya: “Abu Usaid berkata: „Kami pernah berada pada suatu majelis 

bersama Nabi, seseorang bertanya kepada Rasulullah: “wahai 

Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya 

meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan 

kepada kedua orangtuaku”. Rasulullah bersabda: “ya ada empat 

hal, yaitu mendoakan mendoakan dan memintakan ampun untuk 

kedua orangtua, menepati/melaksanakan janji keduanya, 

memuliakan teman-teman kedua orangtua,dan bersilaturrahim 

yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena 

kedua orangtua.”       
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Berikut ada beberapa hak orang tua yang telah wafat yang wajib 

dipenuhi oleh seorang anak sebagai bakti dan penghormatan terhadap 

kedua orang tuanya, antara lain adalah:       

a) Mengurus jenazah kedua orang tua    

Pada detik-detik terakhir kehidupan orang tua, hendaklah anak 

ada di sisinya. Ia menalqinkannya dan membimbingnya untuk 

mengucapkan kalimat la> ila>ha illalla>h. Dianjurkan agar tubuhnya 

diletakkan dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Jika dalam posisi 

terlentang, maka hendaklah kedua kakinya diarahkan ke kiblat. Jika 

terbaring miring, maka hendaklah diarahkan ke kiblat dengan bagian 

perut dan wajahnya.  

Menurut Ibn al-„Arabi dalam bukunya al-Futuh}at al-Makiyyah, 

talqin dilakukan pada detik-detik menjelang kematian, karena adanya 

ketakutan yang luar biasa dan keadaan yang sangat dahsyat. Itulah 

waktu kemunculan fitnah, yaitu fitnah kehidupan dengan apa yang 

dilihat oleh orang yang menjelang kematian ketika tabir tersingkap 

dari penglihatannya.    

Nabi Saw. memohon perlindungan kepada Allah ketika 

membaca tasyahud dalam shalatnya dari fitnah kehidupan dan fitnah 

kematian. Sebab, beliau mengetahui bahwa para Nabi pun akan 

menghadapi fitnah dalam kematian itu, sebagaimana fitnah yang akan 

dihadapi oleh orang-orang beriman yang lain. Oleh karena itu, Nabi 

Saw. menyuruh kaum Mukmin agar memohon perlindungan kepada 
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Allah dari hal tersebut dalam shalat di tempat yang dekat kepada  

Allah dengan bermunajat kepada-Nya, lalu memohon penyingkapan 

batin kepada-Nya.  

Kemudian anak dan anggota keluarga yang lain dianjurkan 

untuk ikut memandikannya, menshalatinya, dan mengantarkan 

jenazahnya ke pemakaman. Bahkan, jika memungkinkan, ia turun ke 

liang kubur dan meletakkan jenazah orang tuanya di liang lahad 

sebagai baktinya yang terakhir di dunia dalam hubungan jasmaniyah.
49

       

b) Mendoakan dan memohon ampunan kedua orang tua   

Setelah orang tua dikuburkan dan hubungan jasmaniyah tidak 

mungkin lagi dilakukan, maka yang bisa dilakukan oleh seorang anak 

kepada orang tuanya yang telah tiada adalah mendoakan dan 

memohonkan ampuanan kepada mereka. Sebab, setiap orang tidak 

pernah luput dari berbuat salah dan dosa, betapapun ia berusaha sekuat 

tenaga untuk selalu menjaga diri dan bertindak dengan hati-hati.  

Demikian pula dengan orang tua, mungkin saja ada kesalahan dan dosa 

yang belum sempat mereka mintakan maaf dan ampunannya, atau 

mereka tidak sempat bertobat darinya.  

Perbuatan dosa bisa muncul baik hubungannya dengan Allah 

maupun dengan sesama manusia. Untuk dosa yang pernah dilakukan 

oleh orang tua, jika berkaitan dengan hak Allah, anak bisa 

memohonkan ampunannya langsung kepada Allah. Namun, jika dosa 
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itu berkaitan dengan hak manusia, seperti kezaliman dan pengambilan 

hak orang lain, maka terlebih dahulu harus diselesaikan dengan pihak-

pihak yang bersangkutan dengan meminta keikhlasan dan pemaafan 

mereka atau mengembalikan hak-hak mereka. Oleh karena itu, sebagai 

bakti seorang anak kepada kedua orang tua hendaklah selalu 

mendoakan mereka, apapun keadaan mereka di alam baka. Mudah-

mudahan dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang anak untuk 

kedua orang tuanya yang telah tiada, dapat mengubah keadaan mereka 

di alam baka menjadi keadaan yang sebaik-baiknya.
50

 Sebagaimana 

Firman Allah Swt. dalam surah al-Isra‟ ayat 24:   

 ًْ لُ ةِّ  َٚ ب زَّ َّ ُٙ ّْ ب اْزَح َّ ْٟ  َو َصِ ١ًْسا َزث١ََّبِٔ   
 

Artinya: “Katakanlah: „Kasih sayangilah kedua ibu dan bapakku, 

sebagaimana beliau keduanya telah mengasuh dan 

mendidikku dikala aku kecil”.    

  

c) Memenuhi janji/wasiat kedua orang tua   

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu 

sama lain. Dalam kehidupan di tengah masyarakat pada umumnya, 

setiap individu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. 

Termasuk yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat adalah 

memberikan janji satu sama lain. Dan tentu saja, setiap orang akan 

berusaha memenuhi janjinya. Boleh jadi juga ada janji-janji yang 

pemenuhannya sangat dinantikan oleh orang lain, karena mungkin 

berkaitan dengan haknya atau berkaitan dengan hajat hidupnya. 
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Namun, tidak selamanya janji-janji itu bisa dipenuhi.      

Salah satu hal yang bisa menghalangi pemenuhan janji adalah 

kematian. Oleh karena itu, jika ternyata orang tua yang telah tiada itu 

memiliki janji kepada orang lain yang tidak sempat dipenuhinya, maka 

sudah sepantasnya anak memenuhi janji itu sebagai baktinya kepada 

mereka.   

Termasuk dalam hal ini adalah jika orang tua meninggalkan 

utang. Maka, hendaklah seorang anak melunasi utang keduanya, 

kemudian bersedekah atas nama keduanya, haji dengan atas nama 

keduanya, melaksanakan puasa atas nama keduanya, dan lain 

sebagainya.
51

  

d) Memuliakan teman-teman kedua orang tua  

Dalam kehidupan bermasyarakat, persahabatan diantara 

anggota masyarakat merupakan hal yang lazim terjadi. Persahabatan 

itu bisa terjadi dengan siapa saja tanpa memandang nasab, suku 

bangsa, ras, status sosial dan sebagainya.  

Pada sebagian orang, persahabatan itu bisa terjadi sangat erat, 

sehingga seakan-akan mereka telah menjadi satu keluarga. Pada 

tingkatan seperti ini, seseorang akan sangat terpengaruh oleh keadaan 

temannya. Dan mereka akan saling merindukan satu sama lain 

manakala mereka terpisah dan lama tidak saling bertemu.  
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Dengan demikian, ketika orang tua telah meninggal dunia 

termasuk hal-hal yang bisa membuat mereka bahagia di alam kubur 

adalah manakala anak meneruskan persahabatan dengan teman-teman 

mereka yang telah mereka tinggalkan. Bagi orang tua, hal ini 

merupakan kebahagiaan dan bagi anak hal ini merupakan bukti cinta 

dan baktinya kepada mereka. Seperti Rasulullah Saw. sangat 

memuliakan teman-teman Khadijah, walaupun istrinya telah 

meninggal dunia. Rasulullah biasa memberikan hadiah kepada mereka.   

Dalam hal ini, Rasulullah mengajarkan bahwa persahabatan 

dan silaturrahmi orang yang dikasihi harus terus dijaga dan tidak boleh 

terputus, terlebih lagi terhadap persahabatan yang pernah dijalin oleh 

kedua orang tua.       

e) Bersilaturrahmi terhadap kawan-kawan  kedua orang tua   

Salah satu perangai yang bisa membahagiakan almarhum 

kedua orang tua di alam baka adalah apabila keturunan mereka 

meneruskan dan menjaga silaturahmi yang telah dirintis dan dijalin 

oleh orang tua semasa hidup mereka, terutama dengan famili dan 

kerabat.  

Banyak cara untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi tidak 

harus selalu dilakukan dengan kunjungan dan tatap muka. Silaturahmi 

bisa juga dilakukan dengan komunikasi jarak jauh, terlebih pada 

zaman sekarang ketika teknologi komunikasi sudah sangat maju. 

Namun, silaturahmi sebaiknya tidak terbatas pada komunikasi 
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lahiriyah saja, dan lebih utama jika disertai dengan komunikasi 

ruhaniyah, yaitu dengan selalu mendoakan mereka dalam berbagai 

kesempatan, terutama setelah shalat fardhu dan shalat malam. Dengan 

demikian, hati dengan hati tidak hanya bertaut di alam nyata, tetapi 

juga berjalin di alam gaib.
52

   

 

D. Hikmah Birr al-Wa<lidayn  

Birr al-wa>lidayn mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Oleh 

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

orang tua dan pengaruhnya dalam kehidupan individu muslim. Jika hal ini bisa 

dilakukan dengan baik, maka akan membawa kebaikan secara umum.
53

 

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, 
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menyekutukan Allah merupakan puncak pembangkangan kepada-Nya. 

Kombinasi dari penyembahan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 

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.
54

  

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

اْ جُدُ  الَ  ّللّاَ  َٚ ا َٚ ْٛ ِٗ  تُْشِسُو ثِب َ ١ْئًب ثِ َّٚ  ِٓ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ    اِْحَعبًٔب ا
 

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu-

bapak” (QS. al-Nisa: 36).  

 

2) Mendapat pahala yang berlipat ganda   

Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan 

mendapatkan sedikitnya dua pahala, yaitu:
55

  

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 
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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, 

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.
56
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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.
57

   

5) Semua amal salehnya diterima dan diampuni dosanya   

Bagi orang yang berbuat baik, Allah akan menerima amal salehnya 

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

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

umumnya.
58

  

6) Doa orang tua akan dikabulkan  

Jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu 

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 
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pun mengabulkan permohonannya walaupun anak yang dilahirkan adalah 

seorang perempuan yang kemudian diberi nama Maryam dan tumbuh 

dewasa sebagai anak yang salehah dan suci.
59

       

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.
60

   

 

E. Kajian Teori atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu   

Hasil penelitian terdahulu tentang Birr al-Wa>lidayn adalah skripsi 

yang diambil dari:  

1. Salbiyah, Konsep al-Qur‟an tentang Birr al-Wa>lidayn dan Implikasinya 

terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, UNSIQ Wonosobo, 2009. 

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep al-Qur‟an tentang Birr al-

Wa>lidayn?;  2) Bagaimana implikasi terhadap pendidikan anak dalam 

keluarga?. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa: 1) Konsep al-

Qur‟an tentang Birr al-Wa>lidayn adalah menempati kedudukan yang 

istimewa dalam ajaran Islam. Ada beberapa alasan yang membuktikan hal 

tersebut, yaitu perintah ihsan kepada ibu bapak diletakkan oleh Allah Swt. 

di dalam al-Qur‟an langsung sesudah perintah beribadah hanya kepada-
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Nya semata-mata atau sesudah larangan mempersekutukan-Nya, 

Rasulullah Saw. meletakkan Birr al-Wa>lidayn  sebagai amalan nomor dua 

terbaik sesudah shalat tepat pada waktunya dan Allah Swt. meletakkan 

perintah berterima kasih kepada ibu bapak langsung sesudah perintah 

berterima kasih kepada Allah Swt.; 2) Implikasi dari Birr al-Wa>lidayn 

terhadap pendidikan anak dalam keluarga sangat penting sekali, yang 

bertujuan untuk membentuk perkembangan dan pertumbuhan menurut 

fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan secara 

konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.  

2. Sobiroh, Birr al-Wa>lidayn Menurut Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni> (Studi 

terhadap Kitab Tafsir Rawa>’i> al-Baya>n), UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2009. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penafsiran al-

Sa>bu>ni> surah Luqman: 12-15 mengenai Birr al-Wa>lidayn?; 2) Faktor apa 

saja yang melatar belakangi penafsiran tersebut?. Dari hasil penelitian 

tersebut ditemukan bahwa: 1) Secara garis besarnya dalam perintah Allah 

untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah menyebutkan dengan kata 

Wa>lidayn, tetapi kemudian disusul dengan menyebutkan ibu secara 

khusus. Ini dalam istilah bahasa disebut dhikru al-kha>s ba’da ‘am 

(menyebutkan yang khusus sesudah yang umum). 2) Ada dua faktor 

utama yang melatar belakangi penafsiran al-S{a>bu>ni> terhadap surah 

Luqman ayat 12-15. Pertama, faktor intern yang disebabkan oleh latar 

belakang keilmuan yang dimiliki oleh al-S{a>bu>ni>, kedua, faktor eksternal 

yang disebabkan oleh sosio-historis. al-S{a>bu>ni> setelah mengamati cerita-
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cerita para salaf al-s{a>lih dalam meniti Islam,tak terkecuali dalam Birr al-

Wa>lidayn. Muncul keprihatinan yang dirasakan al-S{a>bu>ni> antara 

hubungan anak dengan orang tua.  

Dalam hal ini, penulis mengambil kajian tentang konsep Birr al-

Wa>lidayn  dalam kitab Riya>d} al-S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin 

Sharaf al-Nawa>wi> dan relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah kelas X. Dari hasil kajian ini diperoleh bahwa terdapat 

hubungan atau relevansi antara konsep Birr al-Wa>lidayn  dalam kitab Riya>d} 

al-S{a>lihi>n karya Abu> Zakariya> Yahya> bin Sharaf al-Nawa>wi dengan materi 

Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah kelas X.   

 

F. Materi Aqidah Akhlak  

Latar belakang dan salah satu diantara alasan tetap diberlakukannya 

Kurikulum 2013 pada Madrasah untuk Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab 

dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur 

tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan 

Bahasa Arab telah dicabut dengan adanya KMA Nomor 42 tahun 2014. 

Sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008 yang 

telah dicabut tersebut, Kementrian Agama kemudian menerbitkan Keputusan 

Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. 

Selanjutnya seiring dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri 

Agama nomor 207 tahun 2014 yang menegaskan bahwa Kurikulum pada 
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Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah 

Aliyah (MA) tetap menggunakan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran PAI 

dan Bahasa Arab dan kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) untuk 

Mata Pelajaran umum.
61

   

Dalam hidup seorang manusia tidak pasti tidak lepas dari peran dan 

jasa orang tua. Orang tua adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih 

sayangnya sejak anak belum lahir dalam kandungan sampai dewasa dan 

mandiri. Bahkan tidak jarang pula sampai dewasapun anak juga tetap 

membutuhkan mereka berdua untuk membimbingnya.     

Sebenarnya orang tua itu ada tiga, yaitu: pertama adalah orang yang 

menyebabkan anak lahir, yaitu ayah dan ibu, kedua adalah orang yang 

mengajari berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru baik guru yang mengajari 

pada saat masih kecil atau yang mengajari pada saat sudah dewasa. Biasanya 

guru disebut orang tua rohani. Ketiga adalah orang yang menyebabkan 

pasangannya lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Ketiga orang tua tersebut 

wajib dihormati karena jasa-jasanya yang sangat besar.  

Kompetensi Inti (KI) yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran 

adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 

menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan sosial dan alam serta 
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dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; mengolah, 

menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.   

Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran 

adalah menghayati adab kepada orang tua dan guru; terbiasa berakhlak terpuji 

kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari; memahami adab kepada orang 

tua; serta mensimulasikan adab kepada orang tua.  

Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa setelah mengikuti 

pelajaran adalah siswa dapat menjelaskan adab terpuji terhadap orang tua, 

siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap orang tua dan siswa dapat 

menjelaskan manfaat adab terpuji terhadap orang tua.   

Jika diamati di dalam kitab suci al-Qur‟an bahwa perintah berbakti 

kepada ibu dan bapak bergandengan dengan perintah menyembah Allah. 

Seperti  firman Allah Swt. dalam surah al-Isra‟ ayat 23: 

ب  َّ ٌِْىجََس اََحُدُ٘ َْٕدَن ا  ِ َّٓ ب ٠َْجٍَُ  َِّ ِٓ اِْحَعبًٔب اِ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ثِب َٚ ا ااِلَّ ا٠َِّبُٖ  ْٚ لََ ٝ َزثَُّه ااَلَّتَْعجُُد َٚ
ب  ًّ الً َوِس٠ْ ْٛ ب لَ َّ ٌَُٙ ًْ لُ َٚ ب  َّ َْْٕٙسُ٘ الَ تَ َٚ ب اُفٍّ  َّ ٌَُٙ ًْ ب  َ َ تَمُ َّ ِو َُ٘ ْٚ  اَ
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Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara 

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.”    
 

Ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Swt. dalam ayat ini, 

yaitu:  

a. Agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah 

Swt. termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang 

mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah 

Swt.   

b. Agar manusia berbuat baik (ih}san) kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat 

baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah 

perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud 

agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat 

baik terhadap kedua orang tua.  

c. Nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datangnya dari Allah 

Swt., kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, 

kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima 

kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada beliau berdua.  

d. Apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya 

telah berumur lanjut, sehingga mengalami kelemahan jasmani, sehingga 

tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama anak-

anaknya, agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Oleh karena itu, anak 

wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan secara 
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khusus dalam ayat tersebut menegaskan anak tidak boleh berkata kasar, 

seperti berkata “ah” dan sejenisnya, serta tidak boleh membentaknya.    

Ada beberapa alasan mengapa Allah memerintahkan kepada manusia 

agar berbuat baik kepada orang tua, yaitu:  

a. Orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak-

anaknya agar mereka menjadi anak yang sehat secara jasmani dan menjadi 

anak yang saleh dan salehah serta terhindar dari jalan yang sesat.   

b. Kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah 

dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak 

yang bahagia.  

c. Anak-anak adalah belahan jiwa ibu bapak. Terutama ibu, biasanya ibu 

tidak akan makan sebelum anaknya makan, ibu tidak akan tidur sebelum 

anak-anaknya tidur dan jika anak sakit maka ibu yang paling susah, 

sehingga beliau tidak bisa tidur dan tidak enak makan.  

 Berikut dipaparkan bagaimana prinsip-prinsip dasar berbakti kepada 

kedua orang tua, yaitu:  

a. Hendaklah anak selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam 

segala hal yang baik-baik. Apabila keduanya berada dalam kekafiran 

(belum beragama Islam) dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari 

agama Islam, atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, maka anak 

wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara 

halus agar tidak menyakiti keduanya. Firman Allah Swt. dalam surah 

Luqman ayat 14-15:     
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 ِْ ِٓ اَ ١ْ َِ ْٟ َ ب َٚ َِلبٌُُٗ  ِ ٍٓد  ْ٘ َٚ ًْٕ٘ب َ ٍَٝ  َٚ  ُٗ ُِّ ٍَْ ُٗ اُ َّ ِٗ َح اٌَِد٠ْ َٛ َْ ثِ َْٔعب ١َْٕب ااْلِ صَّ َٚ َٚ
ِل١ْسُ  َّ ٌْ َّٟ ا اٌَِد٠َْه اٌَِ َٛ ٌِ َٚ  ْٟ ب ١ٌََْط . اْ ُىْسٌِ َِ  ْٟ ْْ تُْشِسَن ثِ ْْ َ بََ٘داَن َ ٍَٝ اَ اِ َٚ

ْٓ أََبَة  َِ  ًَ َٚ اتَّجِْ  َظج١ِْ ْٚ ًب  ْعُس َِ ١َْٔب  ب  ِٝ اٌدُّ َّ َصبِحْجُٙ َٚ ب  َّ ٌُل  َ َ تُِطْعُٙ ٍْ  ِ ِٗ ٌََه ثِ

 َْ ْٛ ٍُ َّ ُْ تَْع ُ ْٕ ب ُو َّ ُْ ثِ ُْ  َبَُٔجِّئُُى ْسِ ُعُى َِ  َّٟ َُّ اٌَِ ُ  َّٟ  اٌَِ
 

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

orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang 

tua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kamu kembali. Dan jika 

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah 

keduanya di dunia dengan baik“ (QS. Lukman: 14-15).   

  

b. Seorang anak dilarang berkata kasar, membentak misalnya berkata hus/ah 

dan kata-kata sejenisnya, yang termasuk ungkapan yang tidak baik. 

Firman Allah Swt. dalam surah al-Isra‟ ayat 23:     

ٌِْىجََساََحُد  َْٕدَن ا  ِ َّٓ ب ٠َْجٍَُ  َِّ ِٓ اِْحَعبًٔب اِ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ثِب َٚ ا ااِلَّ ا٠َِّبُٖ  ْٚ لََ ٝ َزثَُّه ااَلَّتَْعجُُد َٚ
 ًُ الً َوِس٠ْ ْٛ ب لَ َّ ٌَُٙ ًْ لُ َٚ ب  َّ َْْٕٙسُ٘ الَ تَ َٚ ب اُفٍّ  َّ ٌَُٙ ًْ ب  َ َ تَمُ َّ ِو َُ٘ ْٚ ب اَ َّ ُ٘ 

 

Artinya: ”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

diantara 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‟: 23).  

 

c. Apabila orangtua atau salah satunya mencapai usia lanjut, seorang anak 

harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat anaknya 

pada saat masih kecil. Firman Allah Swt. dalam surah al-Isra‟ ayat 24: 

ْٟ َصِ ١ًْسا ب َزث١ََّبِٔ َّ ب َو َّ ُٙ ّْ ًْ َزةِّ اْزَح لُ َٚ ِخ  َّ ْح َٕبٌسَّ ِِ يِّ  ب َ َٕبَح اٌرُّ َّ اْخفِْض ٌَُٙ َٚ  
 

 Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kasih sayang dan ucapkanlah „Wahai Tuhanku 
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kasihanilah mereka keduanya, sebagaiman (kasih mereka) 

mendidikku waktu kecil” (QS. al-Isra‟: 24).  

 

d. Selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal 

yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan 

kewajiban kepada Allah dan Rasul yang fardhu „ain. Sabda Rasulullah 

Saw.:  

 ِٓ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ْٟ ُظْ ِ  ا ُظْ  ُ ّللاِ  ِ َٚ  ِٓ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ ْٟ ِزَ ب ا  ِزَ ب ّللّاِ  ِ
 

Artinya: “Keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua dan 

kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua.”  

  
e. Seorang anak dilarang durhaka kepada kedua orang ibu dan bapak, sebab 

itu termask dosa besar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam 

al-Bukhari:  

ُق  ْٛ ُ مُ َٚ ْ َساُن ثِبهللِ  َي ّللاِ لَبَي ااْلِ ْٛ ٌَْىجَبئِِس َ َ ًب ثٍََٝ ٠َب َزُظ ُْ ثِبَْوجَِس ا ااَلَ اَئَُٕجِّئُُى

ِز  ْٚ َ َٙبَ حُ اٌصُّ َٚ  ِٓ اٌَِد٠ْ َٛ ٌْ  (زٚاٖ اٌج بزٞ)ا
 

 Artinya: “Ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar 

yang paling itu ada tiga macam? Para sahabat menjawab: 

“baik ya Rasulullah” bersabdalah Nabi: “yaitu syirik kepada 

Allah, durhaka kepada kedua orang tua dan menjadi saksi 

palsu.”  

 

f. Senantiasa mendoakan, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun 

yang sudah wafat, dengan doa sebagai berikut:    

ْٟ َصِ ١ًْسا  ب َزث١ََّبِٔ َّ ب َو َّ ُٙ ّْ اْزَح َٚ  َّٞ ٌِٛاٌََِد َٚ  ْٟ ثِ ْٛ ْٟ ُذُٔ َُّ اْغفِْسٌِ  اٌٍُّٙ
 

Artinya: “Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku, dan dosa kedua 

orang tuaku, kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana 

(mereka) mendidik/merawatku diwaktu kecil.”    

 

 

 

 

 



57 
 

 

g. Jika orang tua sudah wafat, maka kewajiban seorang anak adalah:  

1. Memandikan, mengkafani, menshalati dan munguburnya  

2. Melaksanakan wasiatnya (yang baik) jika berwasiat  

3. Melunasi tanggungan/hutang-hutangnya jika punya hutang   

4. Meneruskan perjuangannya  

5. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah 

menjadi teman keduanya  

6. Memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya.
62
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