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KONSEP BIRRU AL-WĀLIDAIN MENURUT BUYA HAMKA 

DALAM TAFSIR AL-AZHAR  

 

Abstrak 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah S.W.T yang di dalamnya termuat segala 

aturan, perintah, maupun jawaban atas permasalahan-permasalahan di kehidupan 

ini. Salah satu hal yang dibahas dan sangat diperhatikan dalam Al-Qur‟an ialah 

tentang akhlak, perilaku, sopan santun seorang manusia. Dewasa ini permasalahan 

yang belum dapat terselesaikan ialah tentang perbuatan baik seorang anak kepada 

kedua orangtuanya (birru al-wālidain). Masih banyaknya anak-anak dari keluarga 

muslim mengabaikan kedua orangtuanya. Dan perilaku ini sangatlah bertentangan 

dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur‟an. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan penafsiran Buya Hamka tentang konsep birru al-

wālidain  dalam Al-Qur‟an. Yang mana dijelaskan dalam Q.S. A-Baqarah (2): 83, 

An-Nisā‟ (4): 36, Al-An‟ām (6): 151, Al-Isrā‟ (17): 23, Al-„Ankabūt (29): 8, 

Luqmān (31): 14, dan Al-Ahqāf (46): 15. Di dalamnya mengandung perintah 

Allah S.W.T untuk mentauhidkanNya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua 

orangtua setelahNya, perintah untuk menjaga tali silaturahim antar kerabat, 

perintah untuk menjalin silaturahim antar sahabat, dan juga perintah agar 

berbicara dengan baik kepada keduanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Sumber 

primer penelitian ini ialah kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Haji Abdul Malik 

Karim Amrullah dan dibantu dengan buku-buku, penelitian terdahulu, dan karya 

ilmiah yang sesuai dengan objek kajian. Teknis analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah konsep birru al-wālidain berarti berkhitmat kepada keduanya, merawat 

keduanya sampai usia lanjut, berbakti selama tidak menyekutukan Allah S.W.T, 

keutamaan ibu dari pada ayah, jangan berkata yang menyinggung keduanya, 

menjaga silaturahim antar kerabat, menjalin silaturahim antar sahabat, bersikap 

bijaksanan dalam menjalani kehidupan, selalu berbuat kebaikan dalam hidupnya, 

memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarga.  

Kata Kunci: Konsep, Birru al-wālidain , Kitab Tafsir Al-Azhar 

 

Abstract 

Al-Qur‟an is the word of Allah S.W.T which contains all the rules, orders, and 

answers to the problems in this life. One of the things discussed and very 

concerned in the Qur'an is about the morals, behavior, and manners of a human 

being. Today the problem that cannot be resolved is about the good deeds of a 

child to his parents (birru al-wālidain . There are still many children from Muslim 

families who ignore their parents.And this behavior is very contrary to what is 

prescribed in the Qur'an. The purpose of this study is to describe Buya Hamka's 

interpretation of the concept of birru al-wālidain  in the Qur'an. Which is 

explained in Q.S. A-Baqarah (2): 83, An-Nisā‟ (4): 36, Al-An‟ām (6): 151, Al-

Isrā‟ (17): 23, Al-„Ankabūt (29): 8, Luqmān (31): 14, and Al-Ahqāf (46): 15. It 

contains the commandment of Allah S.W.T to obey Him, the command to do 

good to both parents afterward, the command to maintain the ties of friendship 
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between relatives, the command to establish friendship between friends, and also 

the command to speak well to both of them. This type of research is library 

research, using an interpretive qualitative approach. The primary source of this 

research is the book of Tafsir Al-Azhar by Buya Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah and assisted by books, previous research, and scientific works that are 

in accordance with the object of study. Technical analysis of data in this study 

using descriptive analysis. The conclusion that can be drawn from this research is 

the concept of birru al-wālidain means be devoted to both, take care of both of 

them until old age, devoted as long as not associating partners with Allah S.W.T, 

mother's priority over father, don't say anything that offends both of them, 

maintain friendship between relatives, make friendships between friends, be wise 

in life, always do good in life, provide the best life for the family. 

Keywords: Concept, Birru al-wālidain, Book of Tafsir Al-Azhar 

 

1. PENDAHULUAN 

Birru al-wālidain merupakan salah satu pembahasan di dalam Al-Qur‟an yang 

berkaitan erat dengan perilaku, sopan santun anak terhadap kedua orangtunya. 

Berbakti kepada kedua orangtua (birru al-wālidain) merupakan salah satu syariat 

islam yang utama dan perilaku yang sangat mulia. Maka dari itu seorang anak wajib 

menyayangi, menghormati, dan juga membahagiakan keduanya, serta mendoakan 

keselamatan, kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat, seperti yang Allah S.W.T 

syariatkan dalam agama islam. 

Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orangtua 

merupakan salah satu jalan untuk mendapat ridha dari Allah S.W.T. Hal ini 

berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Isrā‟ (17): 23 yang berbunyi: 

غَ  ْح ِٓ إِ ْ٠ َ ذ ٌِ ا َٛ ٌْ ب ِ ث َٚ  ُ ابٖ ٠ َّلا إِ ُٚا إِ ُذ ج َعْ ََّلا ر َُّه أ ث ٰٝ َس لَضَ ََن َٚ ذ ْٕ ٓا ِع ُغَ ٍ جْ َ ب ٠ ِا ِ ب ۚ إ ً بٔ

ب  َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ ل َٚ ب  َّ ُ٘ ْش َٙ َْٕ ََّل ر َٚ ُّفٍ  ب أ َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ َم َََل ر ب ف َّ ُ٘ ََل ْٚ ِو َ ب أ َّ ُُ٘ ذ ََح َش أ َ ج ِى اٌْ

ب ًّ ٠ ِش ًَّل وَ ْٛ َ  ل

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 

keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-

kali janganlah kamu mengatakan kepada perkataan yang mulia. 

 

Berdasarkan ayat di atas menunjukan bagaimana tingginya nilai berbakti kepada 

kedua orangtua di sisi Allah S.W.T, sebagai bentuk ketaatan seorang anak terhadap 
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orangtuanya sehingga mendapatkan ridha Allah S.W.T. Dilihat dari apa yang 

masyarakat lakukan saat ini mengenai pemahaman tentang Birru al-wālidain, masih 

banyak sekali yang memahaminya hanya sebatas konsep yang belum adanya 

pengamalan yang nyata. Dewasa ini banyak kasus penganiayaan terhadap orangtua 

yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri hanya karena permasalahan yang tidak 

berat, bahkan sampai ada yang tega membunuh orangtuanya sendiri lantaran apa yang 

mereka minta tidak dituruti orangtuanya.  

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti ingin memahami lebih dalam lagi 

tentang konsep Birru al-wālidain dalam Tafsir Al-Azhar yang diangkat dalam skripsi 

dengan judul “Konsep Birru al-wālidain dalam Tafsir Al-Azhar (Pendekatan tafsir 

Tematik)”. Tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan 

ungkapan teliti, menjelaskan dengan gaya bahasa yang menarik, mudah dipahami dan 

menghubungkannya dengan kondisi realita sosial dan juga budaya yang ada.  

1.1 Kajian Teori 

1.1.1. Pengertian Konsep 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti Pengertian, gambaran mental 

dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Pada 

dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Imanuel 

Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu konsep adalah gambaran yang bersifat 

umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangatlah beragam, akan tetapi 

pada umumnya konsep berfungsi untuk mempermudah seseorang dalam memahami 

suatu hal. Karena sifat konsep adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami. 

1.1.2. Pengertian Birru al-wālidain 

Birr berasal dari akar kata “barra-yabarru-barran wa birran”. Al-Ashfahani di dalam 

Mufradat Alfādzil Qur‟an menyebutkan bahwa al-barr (daratan) adalah lawan dari al-

bahr (lautan), yang menggambarkan makna at-tawassu‟ (keluasan atau kelapangan). 

Ketika kata al-birr dinisbahkan kepada Allah berarti “pahala”, dan kalau kepada 

manusia berarti “ketaatan”. Sedangkan kata al-birr merupakan pecahan dari al-barr 

yang memiliki arti at-tawassu‟ fi fi‟lil khair (kelapangan di dalam mengerjakan 

kebaikan). 
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Al-birr meliputi dua Aspek (cakupan arti), yaitu: pertama, pekerjaan hati seperti 

keyakinan (Itikad) yang benar dan niatan suci. Kedua, pekerjaan anggota badan seperti 

ibadah kepada Allah, menginfakan harta di jalan Allah, dan lain-lainya. Seperti halnya 

dalam ungkapan birru al-wālidain yang berarti at-tawassu‟ fil-ihsān ilaihimā 

(keluasan untuk berbuat baik kepada keduanya). 

Berbakti kepada kedua orangtua telah mencakup kedua makna al-birr, karena 

selain harus melibatkan fisik juga melibatkan aktivitas  psikologis, misalnya kasih 

sayang dan perhatian. Begitu juga dalam kamus Al-Munawwir bermakna “ketaatan, 

kebaikan, keshalehan, kebenaran, belas kasih, banyak berbuat kebajikan, 

kedermawaan, dan surga”. Sedangkan wālidain berasal dari kata walid yang 

merupakan tasniyah dari kata walid yang berarti kedua orangtua. 

Secara istilah birru al-wālidain berarti mengandung makna mengasihi, 

menyayangi, mendoakan, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh 

bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, berbuat baik, taat dan berbakti 

kepada keduanya (kedua orangtua). 

1.1.3. Keutamaan Birru al-wālidain 

Di dalam syariat Islam banyak sekali sumber maupun dalil-dalil yang menjelaskan 

tentang bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orangtuanya. Beberapa 

point penting yang berkaitan erat dengan keutaman Birru al-wālidain, antara lain: 

1.1.3.1 Merupakan amalan yang paling mulia 

ًِ اََحتُّ اٌٝ هللا لبي: اٌصاََلحُ عٍٝ َعْجذُ هللا ثٓ   َّ ٌْعَ ُّٞ ا ٟا ملسو هيلع هللا ىلص ا ٌُْذ إٌاجِ ْغعٍُٛد لبي َعبَ  َِ

ًِ هللا ) اخشجٗ  بدُ فٝ َعج١ِْ َٙ ِٓ لبي: ثُ اٞ لبي: اٌِج ٌْذ٠َْ ا َٛ ُا ثِشُّ اٌْ ُ ب لبي: ثُ اٞ لبي:ث َٙ ْلزِ َٚ

 اٌجخبسٞ ٚ ِغٍُ(

Artinya: “dari Abdullah bin Mas‟ud r.a. ia berkata: “Saya bertanya kepada 

Nabi SAW: amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta‟ala?” beliau menjawab: 

“shalat pada waktunya. “saya bertanya lagi: “kemudian apa?” beliau menjawab: 

“berbuat baik kepada kedua orang tua. “saya bertanya lagi: “kemudian apa?” beliau 

menjawab: “berjihad (berjuang) di jalan Allah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).  

 

1.1.3.2 Merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga 
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Surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu Birru al-wālidain. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ْا شئَذ فأِضع رٌه اٌجبَة أٚ احفَْظٗ ٌِذُ أٚعُط أثٛاِة اٌجٕاِخ، فئ  اٌٛا

“Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau 

memasukinya maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-

siakan orang tua kalian” (HR. Tirmidzi, ia berkata: “hadits ini shahih”, dishahihkan Al 

Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no.914). 

1.1.3.3 Merupakan sebab keridhaan Allah S.W.T  

ٍشٚ سضٟ هللا عّٕٙب لبي لبي سعُٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّْ ْٓ َعْجذُ هللا ثٓ َع : ِسَضٝ هللاُ فٝ َع

 ْٞ ٌِذَ ا َٛ ِٓ ٚ َعَخُط هللا فٝ َعَخُط اٌ ٌِذ٠َْ ا َٛ  ِسَضٝ اٌ

 ) اخشجٗ اٌزشِزٞ ٚصححٗ اثٓ حجبْ ٚاٌحبوُ(
 

Artinya: dari Abdullah bin „Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah 

bersabda: “ Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah 

itu terletak pada murka orang tua”. ( H.R.At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh 

Ibnu Hibban dan Al-Hakim). 

1.1.3.4 Merupakan salah satu sebab diampuninya dosa 

Q.S. Al-Ahqaf (46): 15-16 

ٍُُٗۥ   فَِصٰ َٚ ٍُُٗۥ  ّْ َح َٚ ً٘ب ۖ  َضعَزُْٗ ُوْش َٚ َٚ ً٘ب  ُٗۥ ُوْش ُِّ ُ ٍَزُْٗ أ َّ ًٕب ۖ َح ِٗ إِْحَغٰ ذ٠َْ ٌِ َٰٛ َٓ ثِ َٔغٰ ١َْٕب ٱْْلِ صا َٚ َٚ

زََه  َّ ْْ أَْشُىَش ِْٔع ٝٓ أَ ِصْعِٕ ْٚ َ َٓ َعَٕخً لَبَي َسثِّأ ثٍَََغ أَْسثَِع١ َٚ ُۥ  ٓ إِرَا ثٍَََغ أَُشذٖا ٰٝ ًشا ۚ َحزا ْٙ َْ َش ثُٛ ثٍََٰ

 ۖ ٓٝ ٠ازِ ٌِٝ فِٝ رُّسِ ٍِْح  أَْص َٚ ًٍِحب رَْشَضٰىُٗ  ًَ َصٰ َّ ْْ أَْع أَ َٚ ٜا  ذَ ٌِ َٰٚ  ٰٝ َعٍَ َٚ ٝا  َذ َعٍَ ّْ ٝٓ أَْٔعَ ٱٌازِ

 َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ َٓ ٱ ِِ إِِّٔٝ  َٚ  إِِّٔٝ رُْجُذ إ١ٌََِْه 

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 

orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 

bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia 

berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah 

Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat 

amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi 
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kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. 

 

ْعذَ  َٚ ٌَْجٕاِخ ۖ  ِت ٱ ٝٓ أَْصَحٰ ُْ فِ ِٙ ُص َعٓ َع١ِّ ـَٔبرِ َٚ َٔزََجب َٚ ٍُٛ۟ا  ِّ ب َع َِ  َٓ ُْ أَْحَغ ُٙ ًُ َعْٕ َٓ َٔزَمَجا ئَِه ٱٌاِز٠
ٓ ٌَٰ ۟ٚ ُ أ

 َْ ذِْق ٱٌاِزٜ َوبُٔٛ۟ا ٠َُٛعذُٚ   ٱٌّصِ

 Artinya: Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang 

baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, 

bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan 

kepada mereka.  

1.1.3.5 Dasar-Dasar Birru al-wālidain 

Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW maupun dalam Al-Qur‟an tentang apa-

apa yang mendasari seorang anak wajib taat dan patuh kepada orangtua selama tidak 

menyalahi syariat yang dibawa oleh RasulNya. Beberapa sumber maupun dalil yang 

mendasarinya yaitu: 

Q.S. Al-Baqarah (2): 83 

 ِٓ ْ٠ َ ذ ٌِ ا َٛ ٌْ ب ِ ث َٚ  َ َْ إَِّلا َّللاا ُٚ ُذ ج َعْ ًَ ََّل ر ١ ائِ َش ِٕٟ إِعْ َبَق ثَ ١ث ِِ ب  َ ٔ زْ ََخ رْ أ ِ إ َٚ

ب  ً ٕ ْغ ابِط ُح ٍٕ ُٛا ٌِ ٌُٛ ل َٚ  ِٓ ١ بِو غَ َّ اٌْ َٚ  ٰٝ َِ َب ز َ ١ ٌْ ا َٚ  ٰٝ َ ث ُْش م ٌْ ٞ ا ِر َٚ ب  ً بٔ غَ ْح إِ

 َ ح ََل ٛا اٌصا ُّ ١ َلِ أ َٚ ُْ ُ ز َْٔ أ َٚ  ُْ ىُ ْٕ ِِ ١ًَل  ٍِ َ َّلا ل ُْ إِ ُ ز ْ١ ا ٌ َٛ َ ُُا ر َ ث بح وَ ُٛا اٌضا آر َٚ

 َْ ٛ ِشضُ عْ ُِ 

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

Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah 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. 

Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan 

kamu selalu berpaling. 

Q.S. An-Nisā‟ (4): 36 

 ٞ ِز ثِ َٚ ب  ً بٔ غَ ْح ِٓ إِ ْ٠َ ذ ٌِ ا َٛ ٌْ ب ِ ث َٚ ًب ۖ  ئ ْ١ ِٗ شَ ِ ٛا ث وُ ِش ُْش ََّل ر َٚ  َ ُٚا َّللاا ُذ ج اْع َٚ

بِس  َج اٌْ َٚ  ٰٝ َ ث ُْش م ٌْ بِس ِرٞ ا َج اٌْ َٚ  ِٓ ١ بِو غَ َّ ٌْ ا َٚ  ٰٝ َِ َب ز َ ١ اٌْ َٚ  ٰٝ َ ث ُْش م اٌْ
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 َّ ْ٠َ ْذ أ ىَ ٍَ َِ ب  َِ َٚ  ًِ ١ جِ ِٓ اٌغا ثْ ا َٚ تِ  ْٕ َج بٌْ بِحتِ ثِ اٌصا َٚ ُتِ  ٕ ُج ُْ ۗ اٌْ ُىُ بٔ

ا ًٛس َُخ ًَّل ف َب ز ْخ ُِ  َْ ب ْٓ وَ َِ ُِحتُّ  َ ََّل ٠ ْا َّللاا ِ  إ

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, 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-banggakan diri. 

Q.S. Al-An‟ām (6): 151 

 ُْ ىُ ْ١ َ ٍ ُْ عَ ىُ ثُّ ََ َس شا ب َح َِ  ًُ ْ َر ا أ ْٛ َ ٌ َعَب ًْ ر ُ ًب ۖ  ۖل ئ ْ١ ِٗ شَ ِ ٛا ث وُ ِش ُشْ ََّلا ر  أ

 ُٓ ْح َ ٍق ۖ ٔ ََل ِْ ْٓ إِ ِِ  ُْ دَوُ ََّل ْٚ َ ُٛا أ ٍُ ز َمْ ََّل ر َٚ ب ۖ  ً بٔ غَ ْح ِٓ إِ ْ٠ َ ذ ٌِ ا َٛ بٌْ ِ ث َٚ

 ۖ َٓ ب ثَطَ َِ َٚ ب  َٙ ْٕ ِِ َش  َٙ ب ظَ َِ َش  اِح َٛ َ ف ٌْ ُٛا ا ث َش ْ َم ََّل ر َٚ  ۖ ُْ ابُ٘ ٠ إِ َٚ  ُْ ُىُ ل ُص ْش َ ٔ

 ََ شا زِٟ َح ا ٌ َظ ا فْ ا ُٛا إٌ ٍُ ز َمْ ََّل ر َٚ  ِٗ ِ ُْ ث بوُ صا َٚ  ُْ ىُ ٌِ َٰ ّكِ ۚ ر َح بٌْ َّلا ثِ ُ إِ َّللاا

 َْ ُٛ ٍ مِ َعْ ُْ ر ىُ ا ٍ عَ َ ٌ 

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 

baiklah terhadap kedua orang ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak 

kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa 

yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 

benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). 

Q.S. Al-Isrā‟ (17): 23 

 ٌْ ب ِ ث َٚ  ُ ابٖ ٠ َّلا إِ ُٚا إِ ُذ ج َعْ ََّلا ر َُّه أ ث ٰٝ َس لَضَ ٓا َٚ ُغَ ٍ جْ َ ب ٠ ِا ًب ۚ إِ بٔ غَ ِٓ إِْح ْ٠ َ ذ ٌِ ا َٛ

ب  َّ ُ٘ ْش َٙ َْٕ ََّل ر َٚ ُّفٍ  ب أ َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ َم ب فَََل ر َّ ُ٘ ََل ْٚ ِو َ ب أ َّ ُُ٘ ذ ََح َش أ َ ج ِى ََن اٌْ ذ ْٕ ِع

ب ًّ ٠ ِش ًَّل وَ ْٛ َ ب ل َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ ل َٚ 

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 
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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. 

Q.S. Al-„Ankabūt (29): 8 

ب  َِ َن ثِٟ  ِش ُشْ ز ذَاَن ٌِ بَ٘ ْْ َج ِ إ َٚ ب ۖ  ً ٕ ْغ ِٗ ُح ْ٠ َ ذ اٌِ َٛ َْ ثِ ب غَ ْٔ َب اْْلِ ٕ ْ١ صا َٚ َٚ

 ُْ عُىُ ِج ْش َِ ٟا  َ ٌ ِ ب ۚ إ َّ ُٙ عْ ُِط َََل ر ٌُ ف ٍْ ِٗ ِع ِ ََه ث َظ ٌ ْ١ َ ٌ ُْ ُ ز ْٕ ب وُ َّ ُْ ثِ ُ ُى ئ ِ ّ ج َ ُٔ َأ ف

 َْ ُٛ ٍ َّ َعْ  ر

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang 

ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. 

Q.S. Luqmān (31): 14 

 ُُٗ بٌ فِصَ َٚ  ٍٓ ْ٘ َٚ  ٰٝ َ ٍ ًب عَ ٕ ْ٘ َٚ  ُ ٗ ُِّ ُ ُ أ ٗ ْ ز َ ٍ َّ ِٗ َح ْ٠َ ذ ٌِ ا َٛ ِ َْ ث ب غَ ْٔ َب اْْلِ ٕ ْ١ صا َٚ َٚ

 ٟ ْش ٌِ ىُ ِْ اْش َ ِٓ أ ْ١ َِ ب ِص١شُ فِٟ عَ َّ ٌْ ٟا ا َ ٌ َه إِ ْ٠َ ذ ٌِ ا َٛ ٌِ َٚ 

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

orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu. 

Q.S. Al-Ahqāf (46): 15 

 ُْٗ ز َضعَ َٚ َٚ ب  ً٘ ْش ُٗ وُ ُِّ ُ ُ أ ٗ زْ َ ٍ َّ ب ۖ َح ً بٔ غَ ْح ِٗ إِ ْ٠َ ذ ٌِ ا َٛ ِ َْ ث ب غَ ْٔ َب اْْلِ ٕ ْ١ صا َٚ َٚ

ا  ذ َشُ َغ أ َ ٍ َ رَا ث ِ ٰٝ إ ا ز ا ۚ َح ًش ْٙ َْ شَ ُٛ ث َََل ُ ث ُٗ بٌ فِصَ َٚ  ُ ُٗ ٍ ّْ َح َٚ ب ۖ  ً٘ ْش ََغ وُ ٍ َ ث َٚ  ُ ٖ

َذ  ّْ عَ َْٔ ازِٟ أ ََه اٌ ز َّ عْ َش ِٔ ىُ َْش ْْ أ َ ِٕٟ أ ْع ِص ْٚ َ ّةِ أ َبَي َس َخً ل ٕ َٓ عَ ١ ِع ثَ َْس أ

ٟ فِٟ  ْح ٌِ ٍِ َْص أ َٚ  ُ بٖ َْشضَ ب ر ًح ًَ َصبٌِ َّ َعْ ْْ أ َ أ َٚ ٞا  َ ذ ٌِ ا َٚ  ٰٝ َ ٍ عَ َٚ ٟا  َ ٍ عَ

 ْ١ َ ٌ ُذ إِ ُجْ ِٟ ر ّ ٔ زِٟ ۖ إِ ٠ا ُّسِ َٓ ر ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ َٓ اٌْ ِِ  ِٟ ّ ٔ ِ إ َٚ  َه 

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 

orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya 
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adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 

empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku dan supaya 

aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku 

dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 

kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". 

 

ٍشٚ سضٟ هللا عّٕٙب لبي لبي سعُٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ِسَضٝ هللاُ  ّْ ْٓ َعْجذُ هللا ثٓ َع  فٝ ِسَضٝ َع

 ِٓ ذ٠َْ ٌِ ا َٛ ِٓ ٚ َعَخُط هللا فٝ َعَخُط اٌ ٌِذ٠َْ ا َٛ  اٌ

) اخشجٗ اٌزشِزٞ ٚصححٗ اثٓ حجبْ ٚاٌحبوُ(   
 

Artinya: dari Abdullah bin „Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah 

bersabda: “ Keridhoaan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka 

Allah itu terletak pada murka orang tua”. ( H.R.At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih 

oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim). 

 

 ْٓ َِ ًٌ اٌٝ سعِٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمبي ٠َب سعَٛي هللا  ْٓ اَثِٟ َُ٘ش٠َشحَ سضٟ هللا عٕٗ لبي َجبَء َسُج َع

ه لبي: ثُ ِٓ؟ لبي :ثُ  ُِّ ُ ُا ا ُ ؟ لبي: ث ْٓ َِ ُا  ُ ه لبي: ث ُِّ ُ ِٓ َصَحبثَزِٟ؟ لبي: ا اََحكًّ إٌّبِط ثُِحْغ

ه لبي: ثُ ِٓ؟ لبي : ثُ  ُِّ َن )اخشجٗ اٌجخبسٞ(ا ْٛ ُ اَث  

Artinya: dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “ Suatu saat ada seorang laki-laki 

datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya: “ Wahai Rasulullah, siapakah yang 

berhak aku pergauli dengan baik?” Rasulullah menjawab : “ Ibumu!”, lalu siapa? 

Rasulullah menjawab: “ Ibumu!”, lalu siapa? Rasulullah menjawab: “Ibumu!”. 

Sekali lagi orang itu bertanya: kemudian siapa? Rasulullah menjawab: “ 

Bapakmu!”(H.R.Bukhari). 

 

د ٚٚأد اٌجٕبد عٓ اٌّغ١شح ثٓ شعجخ لبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص : اْ هللا حشَ ع١ٍىُ عمٛق اَّلِٙب

 ِٕٚع ٚ٘بد ٚوشٖ ٌىُ ل١ً ٚلبي ٚوثشح اٌغؤاي ٚاضبعخ اٌّبي )اخشجٗ اٌجخبسٞ(

Artinya: dari Al-Mughirah bin Syu‟ban r.a. ia berkata, Nabi Saw telah 

bersabda: “ Sungguh Allah ta‟ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, 
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menolak kewajiban, meminta yang bukan haknya dan mengubur hidup-hidup anak 

perempuan. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan dan 

menyia-nyiakan harta.” (H.R.Bukhari). 

ش عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسضٝ هللا عّٕٙب لبي : لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص اْ ِٓ اوجش اٌىجب ئ

 اْ ٠ٍعٓ اٌش جً ٚاٌذ٠ٗ . ل١ً سعٛي هللا.

ٚو١ف ٠ٍعٓ ٌش جً ٚاٌذ٠ٗ ؟ لب ي: ٠غت اٌشجً اثب ٌشجً ف١غت أثب ٌشجً ف١غت أثب ٖ ٚ 

 ٠غت ) أخش جٗ اِبَ ثخبسٞ(
 

Artinya: “ dari Abdullah bin „amr bin al-ash ia berkata, Rasulullah SAW telah 

bersabda: “ diantara dosa-dosa besar yaitu seseorang memaki kedua orang tuanya. “ 

para sahabat bertanya: “ Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang memaki 

kedua orang tuanya?” Beliau menjawab: “ Ya, apabila seseorang memaki ayah orang 

lain, kemudian orang itu membalas memaki ayahnya kemudian ia memaki ibu orang 

lain, dan orang itu memaki ibunya. (H.R. Bukhari). 

1.1.3.6 Cakupan Birru al-wālidain 

Orangtua seringkali melarang atau tidak suka dengan perbuatan, perilaku, maupun 

sikap yang diperbuat oleh anaknya. Orangtua yang tidak menyukai perbuatan anaknya 

bukan berarti mereka membenci dan tidak suka dengan anak-anak mereka, pada 

aslinya mereka benar-benar mencintai, menyanyangi, dan penuh kasih saying terhadap 

anak-anaknya. 

Dengan kata lain, sebagai seorang anak harus mengetahui dan paham apa yang 

orangtua ingikan dan sukai agar perbuatan yang dilakukan termasuk dalam bentuk 

berbakti kepada keduanya. Jadi cakupan Birru al-wālidain adalah segala amal 

perbuatan, zahir maupun batin yang dilakukan oleh seorang anak yang bersifat sangat 

luas, baik yang disukai maupun tidak disukai seorang anak. 

 

2. METODE 

Penelitian ini adalah kepustakaan atau library research dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif interpretatif. Karena data tersebut terdapat dalam buku Tafsir Al-

Azhar karya Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Penelitian ini dilakukan dengan 

membaca buku dan sumber data lainnya di perpustakaan atau menjadikan bahan 
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pustaka sebagai sumber. untuk mencari teori-teori dan konsep yang telah ditelaah oleh 

para ahli terlebih dahulu. Sumber data pada penelitian ini meliputi dua aspek yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini adalah buku yang berjudulu 

Tafsir Al-Azhar Karya Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buku ini cetakan 

ketiga pada tahun 1999 yang di terbitkan oleh penerbit Pustaka Nasional Pte Ltd 

Singapura. Sedangkan Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah 

buku, jurnal, skripsi yang bersumber dari karya tokoh-tokoh maupun karya Buya 

Hamka yang membahas tentang tema konsep Birru al-wālidain. 

Metode yang digunakan Penelitiaan ini yaitu metode analisis berupa deskriptif, 

yakni mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Konsep Birru al-wālidain menurut 

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Peneliti mencoba menganalisis secara mendalam 

dan mencari gambaran umum atau abstrak tentang makna kata dalam Al-Qur‟an 

menurut pemikiran tokoh tersebut, lalu mengambil kesimpulan yang dengan demikian 

dapat diimplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Biografi Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut Buya Hamka lahir di Sumatra 

Barat, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Provinsi Sumatra Barat pada 

tanggal 17 Februari 1908. Ayahnya bernama Abdul Karim bin Amrullah dan ibunya 

bernama Siti Safiyah Tanjung binti Zakaria. Istri Buya Hamka bernama Siti Raham 

binti Endah Sutan, mereka memiliki sepuluh anak yang diberi nama Rusydi Hamka, 

Irfan Hamka, Aliyah Hamka, Afif Hamka, Fathiyah Hamka, Hilmi Hamka, Syakib 

Hamka, Azizah Hamka, Fachry Hamka, dan yang terakhir Zaky Hamka. Buya Hamka 

wafat di Jakarta pada tanggal 24 juli 1981 pada usianya yang ke-73. 

Buya Hamka belajar agama dari ayahnya yang merupakan figur Muhammadiyah 

di Minangkabau. Pada tahun 1916-1923 Buya Hamka dimasukan ke Diniyah School 

dan Sumatra Tawalib. Pada umurnya yang ke-16 tahun Buya Hamka merantau ke 

Jawa untuk berguru pada HOS Tjokroaminoto, RM Surjopranoto, Ki Bagus Hadi 

Kusumo, dan Haji Fakhruddin di Yogyakarta (1924). Dan juga belajar dari kakak 
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iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansyur yang pada saat itu menjabat sebagai ketua 

Muhammadiyah cabang Pekalongan. 

Karya-karya Buya Hamka antara lain “Tasawuf Modern, Tenggelamnya kapal 

Van Der wijck, Sejarah Umat Islam, dan masih banyak lagi. Dalam berkarir, Buya 

Hamka memiliki segudang karir yang cukup baik. Buya Hamka menjabat sebagai 

ketua MUI pada tahun 1975-1981, ketua redaksi Majalah Al-Mahdi di Makassar (kini 

Ujungpandang) tahun 1932, pada tahun 1936-1943 beliau juga menjabat sebagai ketua 

redaksi Majalah Pedoman Masyarakat di Medan, dan masih banyak yang lainya. 

3.2 Seputar Kitab Tafsir Al-Azhar 

Dalam Tafsir ini Buya Hamka memiliki beberapa rujukan dalam penyusunannya, 

rujukanya yang pertama ialah tafsir Al-Manar karangan Sayid Rasyid Ridha, 

berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya syekh Muhammad Abduh. Kedua, setelah 

Tafsir Al-Manar yang terkenal itu terdapat pula beberapa tafsir yang lain, misalkan 

Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Qasimi, serta Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (di bawah 

lindungan Al-Qur‟an) merupakan karangan wartawan yang penuh semangat dalam 

berislam, yaitu Saiyid Quthub Rahimahullah. 

Dalam melakukan penafsiranya Buya Hamka menggunakan metode tafsir bi al-

iqtiran. Karena dalam penafsirannya tidak hanya dengan Al-Qur‟an, hadis, pendapat 

sahabat, tabi‟in, ataupun riwayat dari kitab-kitab al-mu‟tabarah saja, melainkan juga 

memberikan penjelasan secara ilmiah (ra‟yu) apalagi dengan masalah ayat-ayat 

kauniyah. Tafsir Al-Azhar tidak hanya fokus dalam satu metode penafsiran bi al-

ma‟tsur saja, melainkan juga menggunakan metode bi al-ra‟yi yang mana keduanya 

dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti sejarah, bahasa, 

kultur budaya masyarakat, maupun unsur-unsur keadaan wilayah geografis. 

Dalam penyusunannya Tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili. Yang 

dijelaskan dengan metode muqarin, yaitu penafsiran sekelompok ayat-ayat yang 

berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau 

hadis, dan dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu antara objek yang 

dibandingkan melalui penafsiran dari ulama tafsir lainya.  

Ada beberapa tahapan atau tatacara yang Buya Hamka pakai dalam penafsiran 

Tafsir Al-Azhar yaitu: a. Menerjemahkan ayat-ayat secara menyeluruh, b. 
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Memberikan penjelasan perpenggalan maksud ayat yang dipelajari, c. Menyisipkan 

riwayat sebab akibat turunya ayat (asbab al-Nuzul), d. Mengokohkan pendapatkan 

dengan ayat lain atau hadis Nabi SAW. Tafsir Al-Azhar menggunakan langkah Tartib 

Al-Mushafi, yakni penafsiran atau penulisan seluruh Al-Qur‟an yang berjumlah 30 juz 

secara berurutan dari surat Al-Fatihah - surat An-Nas. 

3.3 Analisis Konsep Birru al-wālidain dalam Tafsir Al-Azhar 

Anak yang lahir dimuka bumi ini memiliki tugas dan kewajiban. Selain beriman dan 

mentauhidkan Allah S.W.T, seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk berbuat 

baik, berbakti kepada kedua orangtuanya. Adapun hal-hal yang termasuk dalam 

berbakti kepada keduanya adalah: 

3.3.1 Berkhitmat kepada Kedua Orangtua setelah mentauhidkan Allah S.W.T. 

Berkhitmat, menghormati, berbuat baik kepada kedua orangtua merupakan amalan 

ibadah yang telah Allah perintahkan kepada seorang anak agar dia termasuk kedalam 

golongan orang-orang yang tunduk dan takwa kepadaNya. Perintah ini telah Allah 

sampaikan kepada manusia lewat ayat-ayatnya yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah 

(2): 83, An-Nisā‟ (4): 36, Al-An‟ām (6): 151, Al-Isrā‟ (17): 23 yang berbunyi: 

 ً بٔ ْحغَ ِٓ إِ ْ٠ َ ذ ٌِ ا َٛ بٌْ ِ ث بَٚ  

“Dan dengan ibu-bapak hendaklah berlaku baik.” 

Dalam penggalan ayat ini Allah S.W.T memerintahkan kepada hambaNya 

supaya berbuat baik kepada kedua orangtua. Karena berkat keduanyalah seorang anak 

dapat melihat indahnya dunia, indahnya alam, tumbuh-tumbuhan, dan segala makluk 

yang Allah ciptakan di muka bumi. 

Selain keempat surat tersebut, dalam Q.S. Al-„Ankabūt (29): 8, Luqmān (31): 14 

dan juga  Al-Ahqāf (46): 15 dijelaskan yang serupa, hanya saja dengan lafadz yang 

berbeda. 

Sesibuk apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, jadi presidenkah, 

menterikah, ataupu seorang sopir sekalipun yang bolak-balik perjalanan jauh, 

berhentilah hampiri mereka sebentar saja walaupun hanya mencium tangannya lalu 

pergi lagi, itu sudah sedikit mengurangi rasa rindunya. 

3.3.2  Merawat Kedua Orangtua sampai Usia  
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Orangtua yang semakin hari semakin lemah, tidak kuat lagi untuk melakukan segala 

aktifitasnya secara mandiri. Hendaknya anak-anaknya merawat keduanya atau salah 

satunya dengan berlapang hati, ikhlas tanpa pamrih seperti halnya di saat keduanya 

merawat dan membesarkan anak-anaknya. Orangtua yang semakin bertambah umur 

terkadang bertambah juga sifat kekanak-kanakanya. Dalam Q.S. Al-Isrā‟ (17): 23 

Allah S.W.T berfirman: 

 ْٚ َ ب أ َّ ُُ٘ ذ ََح َش أ َ ج ِى ٌْ ذََن ا ْٕ ٓا ِع ُغَ ٍ جْ َ ب ٠ ِا ُفٍّ إِ ب أ َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ َم َََل ر ب ف َّ ُ٘ ََل ِو  

“Jika kiranya salah seorang dari mereka, atau keduanya telah tua dalam 

pemeliharaan engkau, maka janganlah engkau berkata “uff” kepada keduanya.” 

 

 Maka jangan sampai sedikitpun keluar kata-kata kasar maupun perbuatan yang 

menyakiti keduanya. Sehingga keduanya tidak ridha dan menjadikan Allah murka 

kepada kalian. Anak yang beruntung ialah yang orangtuanya sudah usia lanjut dalam 

pemeliharaannya. Dia yang merawat, mengasihi, dan memberikan apa-apa yang 

keduanya butuhkan dengan penuh rasa hormat dan berbakti.  

Jangan sampai orangtua yang dalam pemeliharaan anaknya, namun anaknya 

justru masuk kedalam neraka karena gagal dalam berbakti kepada keduanya di saat 

akhir-akhir hidupnya. 

3.3.3 Berbakti kepada Keduanya selama tidak Menyekutukan Allah S.W.T.  

Allah S.W.T telah berwasiat dalam Q.S. Al-„Ankabūt (29): 8. Sebuah wasiat kepada 

hambaNya supaya berbuat baik kepada kedua orangtua. Karena sesungguhnya kedua 

orangtua adalah hamba Tuhan yang memiliki keistimewaan di sisiNya. yang 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Ankabut (29): 8. Namun semua itu menjadi sebuah larangan 

ketika perintah tersebut mengandung perbuatan durhaka kepada Allah S.W.T. Yang 

sesuai dengan lanjutkan ayatnya: 

َََل  ٌُ ف ٍْ ِٗ ِع ِ ََه ث َظ ٌ ْ١ َ ب ٌ َِ َن ثِٟ  ِش ُشْ ز َاَن ٌِ ذ بَ٘ ْْ َج ِ إ ب َٚ َّ ُٙ عْ ُِط ر  

“Dan jika keduanya berkeras mengajak engkau mempersekutukan dengan Aku 

(Allah) sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau 

turuti keduanya.” 
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Mutlak hukumnya berbakti kepada kedua orangtua, selama perintah keduanya 

tidak melanggar larangan yang telah Allah S.W.T berikan. Namun dalam suatu kasus 

di mana antara hak Allah S.W.T dengan hak kedua orangtua sudah tidak dapat diambil 

titik temunya, maka hak mentauhidkan Allah S.W.T tetap menjadi yang  nomer satu.  

Maka seorang anak yang beriman kepada Allah S.W.T sudah seharusnya 

menolak ajakan maupun perintah yang kedua orangtua berikan dan wajib 

membantahnya, kalau perintah itu dapat menciderai keimanan atau bahkan kufur 

terhadap Tuhanya. 

3.3.4 Keutamaan Seorang Ibu dari pada Ayah 

Dalam Islam kedua manusia ini memiliki kedudukan yang istimewa, bahkan Allah 

memerintahkan berbakti kepada keduanya setelah mentauhidkan-Nya. Akan tetapi 

jerih payah seorang ibu memiliki hal yang lebih istimewa dari seorang ayah. 

Kepayahan demi kepayahan dia jalani dalam masa mengandung, semakin bertambah 

umur kandungan maka semakin menjadikanya lemah. Allah berfirman dalam Q.S. 

Luqmān (31): 14: 

 ٍٓ ْ٘ َٚ  ٰٝ َ ٍ ًب عَ ٕ ْ٘ َٚ  ُ ٗ ُِّ ُ ُٗ أ ْ ز َ ٍ َّ  َح

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah.” 

 

Sembilan bulan ibu mengandung bayinya dalam perut, kemudian lahirlah 

anaknya, lalu ibunya mengasuh, menyusui, menjaga, dan memeliharanya dengan 

penuh kebahagiaan. Sungguh mulia dan istimewanya seorang ibu dalam Islam, 

sehingga terdapat sebuah hadis yang khusus menjelaskan keutamaanya yang 

didahulukan dari pada seorang ayah. 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA: bahwa datanglah seorang laki-laki kepada 

Rasulullah, lalu dia bertanya “siapa manusia yang lebih berhak dengan hubungan 

baiku ?” Rasulullah menjawab “ibumu”, orang itu bertanya lagi “kemudian siapa?” 

Nabi menjawab “ibumu”, dia bertanya selanjutnya “kemudian siapa lagi?” 

Rasulullah menjawab “ibumu”, “kemudian itu siapa lagi?” Tanya orang itu, 

“bapakmu” jawab Rasulullah. 

   

Hadis ini menunjukkan bahwasanya jika kasih sayang anak dibagi menjadi 

empat misalnya, maka tiga perempat adalah buat ibu dan seperempat buat bapak. Itu 

dikarenakan berlipat gandanya kepayahan ibu dalam mengasuh anaknya. 

3.3.5 Jangan Berkata yang Menyinggung Keduanya 
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Seorang anak yang beriman dan percaya akan hari akhir tentunya telah mengetahui 

bunyi dari Q.S. Al-Isrā‟ (17): 23: 

ُفٍّ  ب أ َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ َم َََل ر ب ف َّ ُ٘ ََل ْٚ ِو َ ب أ َّ ُُ٘ ذ ََح َش أ َ ج ِى ٌْ ذََن ا ْٕ ٓا ِع ُغَ ٍ جْ َ ب ٠ ِا إِ  

“Jika kiranya salah seorang dari mereka, atau keduanya telah tua dalam 

pemeliharaan engkau, maka janganlah engkau berkata “uff” kepada keduanya.” 

 

Di dalam ayat ini Allah S.W.T memberikan peringatan sekaligus larangan 

kepada seorang anak agar jangan sampai keluar ucapan “uffin” dari mulutnya. Ucapan 

yang mengandung rasa kekesalan,kejengkelan, kesusahan atas apa yang keduanya 

lakukan pada usia-usia tuanya. 

Mujahid menafsirkan ayat ini, yang artinya ialah “jika engkau lihat salah 

seorang di antara keduanya atau keduanya telah berak atau kencing di mana maunya 

saja, sebagaimana yang engkau lakukan saat masih kecil, janganlah engkau 

mengeluarkan kata yang mengandung keluhan sedikitpun.” 

Dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman: 

ب ًّ ٠ ِش ًَّل وَ ْٛ َ ب ل َّ ُٙ َ ٌ ًْ ُ ل َٚ ب  َّ ُ٘ ْش َٙ َْٕ ََّل ر َٚ  

“Dan janganlah dibentak mereka, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang 

mulia.”  

 

Seorang anak yang beriman kepada Allah dan juga memiliki jiwa yang baik 

hendaknya kepada kedua orangtuanya berkata dengan perkataan yang baik, 

memanggil keduanya dengan panggilan yang mulia. Jangan sampai keluar dari 

mulutnya perkataan yang bersifat mengeluh, mengerutkan kening, walaupun tidak 

kedengaran, jangan pula keduanya dibentak, jangan keduanya dihardik, ataupun 

dibelalaki mata.  

Merendahlah dihadapan keduanya, walaupun kalian seorang yang berpendidikan 

tinggi, memiliki pangkat, dihormati banyak orang sekalipun. Ketika kalian berada 

dihadapan mereka, maka bersikaplah layaknya anak-anaknya dan berbaktilah kepada 

keduanya. Bahkan bersikaplah layaknya hamba sahaya di hadapan keduanya. 

3.3.6 Menjaga Tali Silaturahim antar Kerabat  

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Pada umumnya setiap 

orang pasti memiliki keluarga atau kerabat, baik kerabat dekat maupun jauh. Dan 
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seorang mukmin diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menjaga tali silaturahim antar 

keluarganya. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 83 Allah S.W.T berfirman: 

 ٰٝ َ ث ُْش م ِرٞ اٌْ َٚ  

“Dan juga kepada keluarga yang hampir (kerabat). 

Keluarga ialah laksana rembulan yang menyinari gelapnya malam, keluarga 

merupakan orang yang iklas membantu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa adanya 

permintaan mereka dengan cepat membantu ketika yang lainya sedang kesusahan dan 

membutuhkan bantuan. 

Maka jangan sampai terputus tali silaturahim antar kerabat. Apalagi jika kedua 

orangtuanya telah meninggal dunia, seorang anak yang ditinggalkan wajib menjalin 

kembali silaturahim yang terputus akibat keduanya telah tiada. Selain itu dapat 

menjadi sebuah keuntungan diri sendiri karena dengan adanya keluaga ataupun 

kerabat kehidupan terasa lebih mudah dan penuh keberkahan, pahala juga akan terus 

mengalir bagi sanak saudara dan kedua orangtua yang telah tiada. 

3.3.7 Menjalin Silaturahim antar Sahabat  

Anak yang telah ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya, keduanya telah meninggal 

dunia. Selain berkewajiban mendoakannya, menjaga tali silaturahim antar 

keluarganya, seorang anak juga memiliki tanggungjawab untuk menyambung tali 

persahabatan dengan sahabat-sahabat kedua orangtuanya dulu. Allah S.W.T berfirman 

di dalam Q.S. An-Nisā‟ (4): 36: 

ْٕتِ  َج بٌْ بِحتِ ثِ اٌصا َٚ  

“Dan sahabat di samping.” 

 

Teman sejawat, sahabat, kawan seperjuangan ialah sesuatu yang pasti dimiliki 

setiap orang. Karena mereka merupakan hal yang penting bagi kehidupan ini. Maka 

dengan khusus Allah S.W.T memperhatikan perihal persahabatan ini di dalam salah 

satu firmanNya. Jangan sampai persahabatan ini kendur ataupun terputus. 

Sepeninggalan kedua orangtuanya hendaknya seorang anak menyambung 

kembali hubungan antara teman karib, sahabat dari keduanya, baik teman bisnis, 

teman kajian, maupun teman sekolahnya dulu. Kalaupun temannya telah tiada, maka 

sambunglah dengan anak-anak sahabatnya.  
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Setiap hal pasti mempunyai kebaikan di dalamnya, termasuk dengan 

menyambung tali silaturahim antar teman kedua orangtua. Secara materi adanya 

hubungan dengan teman bisnisnya dapat memperlancar usaha anak dalam mencari 

keuntungan, dengan menyambung silaturahim antar teman kajiannya dapat 

meningkatkan kualitas keilmuan dan keimanan. Dan terdapat keberkahan sekaligus 

pahala yang mengalir dari hubungan pertemanan yang penuh kebaikan di dalamnya, 

serta pahala yang selalu mengalir kepada keduanya yang telah tiada. 

3.3.8 Bersikap Bijak dalam menjalani Hidup 

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. Ibrahim (14): 7 yang intinya Selalu syukur dan 

sabar dalam menjalani hidup. Dan juga menjadikan sebuah penyeselan sebagai 

pelajaran hidup yang berharga.  

Apa yang mungkin belum bisa dilakukan oleh orangtuanya dulu, agar bisa 

diperbaiki dan dilaksanakan dengan lebih baik, apalagi kalau itu sebuah amalan yang 

dapat menjadi amal jariyah keduanya dan mendapat keridhaan Allah S.W.T. 

Sesungguhnya seorang yang beruntung ialah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. 

3.3.9 Selalu berbuat Kebaikan dalam Hidupnya 

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. Al-Isra‟ (17): 7 yang intinya dalam hidup ini 

terdapat yang namanya hukum karma atau hukum alam yang Allah ciptakan bagi 

makhluknya. Setiap orang yang berbuat kebaikan maka sesungguhnya telah 

melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri.  

Anak yang tunduk, patuh, dan berbakti kepada kedua orangtua akan dengan 

senang hati melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dalam hidupnya. Demi menjaga 

nama baik dirinya, orangtuanya, maupun keluarga besarnya. Dan menjadikan hidup 

lebih damai dalam keindahan serta kerukunan yang berbalut kebaikan. 

3.3.10 Memberikan Kehidupan yang Terbaik bagi Keluarga 

Telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 bagaimana doa seorang hamba kepada 

Allah S.W.T agar dapat mensyukuri segala nikmatNya dan juga bagi cucu-cucunya. 

Anak dan istri ialah keluarga paling dekat selain kedua orangtua. Setiap orang pasti 

menginginkan keluarganya dalam keadaan hidup yang nyaman, bahagia, dan damai. 

Sandang, papan, pangan, dan pendidikanya terpenuhi. Anak yang sudah 

berkeluarga akan berusaha agar keluarga barunya mendapatkan kelayakan hidup, 
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sebagaimana dirinya dahulu atau bahkan lebih baik. Kehidupan terbaik yang penuh 

candatawa tanpa adanya dukacita, keluarga yang selalu dalam dekapan syariat Islam, 

selalu diselimuti ketakwaan dan penuh rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh serta analisis yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam 

Al-Qur‟an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan konsep birru al-

wālidain. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis konsep birru al-wālidain 

dalam Tafsir Al-Azhar Q.S. Al-Baqarah (2): 83, An-Nisā‟ (4): 36, Al-An‟ām (6): 151, 

Al-Isrā‟ (17): 23 Q.S. Al-„Ankabūt (29): 8, Luqmān (31): 14 dan Al-Ahqāf (46): 15 

adalah: Berkhitmat kepada kedua orangtua setelah mentauhidkan Allah S.W.T, 

merawat keduanya sampai usia lanjut, berbakti kepada keduanya selama tidak 

menyekutukan Allah S.W.T, keutamaan seorang ibu dari pada ayah, jangan berkata 

yang menyinggung keduanya, menjaga tali silaturahim antar kerabat, menjalin 

silaturahim antar sahabat, bersikap bijaksana dalam menjalani kehidupan, selalu 

berbuat kebaikan dalam hidupnya, memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarga. 

4.1 Saran  

Penelitian ini merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami 

Konsep Birru al-wālidain dalam Al-Qur‟an yang sesuai dengan penafsiran Buya 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Peneliti menyadari bahwa penelitian mengenai konsep 

Birru al-wālidain merupakan bahan kajian yang cukup luas, untuk itu peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

4.1.1 Kepada pembaca yang budiman, hendaknya untuk membaca lebih dalam lagi tentang 

konsep Birru al-wālidain, tidak hanya terbatas mengkaji dalam skripsi ini saja. 

Sehingga dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang meluas dan mendalam lagi 

tentang konsep Birru al-wālidain. 

4.1.2 Kepada peneliti yang sedang melakukan penelitian dalam pendidikan akademik, 

skripsi konsep Birru al-wālidain ini hanya sebatas mengkaji dari penafsiran Buya 

Hamka, untuk itu perlunya pengkajian dari mufasir-mufasir yang lain supaya 

memperkaya khazanah keilmuan. 
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Skripsi konsep Birru al-wālidain ini erat kaitaya dengan kehidupan sosial 

kemasyarakatan, untuk itu perlu adanya kajian lebih lanjut dengan pendekatan yang 

lain agar memberikan sudut pandang yang berbeda. 
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