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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kalam Tuhan yang Maha Esa ( Allah S.W.T), kitab 

suci yang menjadi pedoman berkehidupan bagi kaum muslimin dan juga seluruh 

manusia di dunia ini. Dalam setiap huruf, kata, maupun ayatnya dijamin oleh 

Allah S.W.T keaslianya, dan tidak satupun makhluk yang dapat mengubah, 

meniru, maupun menyamai isi kandungan di dalamnya. Allah S.W.T berfirman 

dalam Q.S. Al-Hijr (15): 9 yang berbunyi: 

ُنَ  افِظُ ََح ًُ ل َ ا ل َّ و إِ ََ َز  مْ ِّ َا الذ ى لْ َزَّ ُه و َْح َّا و و  إِ

Artinya: sesungguhnya kamilah yang menurukan Al-Qur’an, dan sesungguhnya 

kami benar-benar memeliharanya.
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Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi penyempurna kitab-kitab 

sebelumnya, didalamnya termuat seluruh syariat Allah S.W.T yang diperuntukan 

kaum muslimin dan juga manusia maupun makluk hidup yang ada di muka bumi 

ini. Di dalam Al-Qur’an termuat seluruh syariat maupun aturan yang dijelaskan 

secara rinci, segala sesuatu yang mencakup kehidupan makhluk Allah S.W.T, 

terutama manusia. Salah satu yang dibahas dalam Al-Qur’an yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia ialah tentang akhlaknya, akhlak merupakan perilaku, 

sopan santun yang dimiliki manusia sehingga apa yang dilakukanya menjadi tolak 

ukur apakah manusia itu baik ataupun buruk kepribadianya.
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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. Birru al-wālidain 

(berbakti kepada kedua orangtua) merupakan salah satu amal ibadah Ghairu 

mahdah yang dijamin pahalanya oleh Allah S.W.T. 

Seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orangtuanya, karena dengan 

perantara keduanyalah anak hadir dimuka bumi ini, Sembilan bulan ibu 

mengandung, menyusui, mendidik anak-anaknya hingga tumbuh dan berkembang 

sebagai manusia yang berguna, begitu juga seorang ayah yang banting tulang 

mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya agar anak dan istrinya bisa hidup 

dengan selayaknya. 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.
5
 

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: 

دََك  ىْ ُغَهَّ ِع ل بْ َ ا ي مَّ ِ ا ۚ إ ً او سَ ْح ِه إِ يْ دَ لِ ا َُ لْ ا ِ ب ََ  ُ َّاي ي َّلَّ إِ َُا إِ ُد ب َعْ ََّلَّ ت َُّل أ ب ٰى َر قَضَ ََ

ا  َم ٍُ َ ُْل ل ق ََ ا  َم ٌُ ْز ٍَ َىْ ََّل ت ََ ُّفٍّ  ا أ َم ٍُ َ ُْل ل َق َََل ت ا ف َم ٌُ ََل َْ ِم َ ا أ َم ٌُُ د ََح َز أ َ ب ِن الْ

ا يًم ِز ًَّل مَ ُْ َ  ق
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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.
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Berdasarkan ayat di atas menunjukan bagaimana tingginya nilai berbakti 

kepada kedua orangtua di sisi Allah S.W.T, sebagai bentuk ketaatan seorang anak 

terhadap orangtuanya sehingga mendapatkan ridha Allah S.W.T. Pada ayat 

tersebut juga terdapat beberapa ketentuan, sopan santun serta rasa patuh dan 

hormat kepada kedua orangtua yang harus diperhatikan anak, seperti tidak 

bolehnya mengucapkan kata “ah”, tidak boleh membentak ataupun menentang 

kedua orangtua, dan juga hendaknya anak mengucapkan kepada kedunya dengan 

perkataan yang baik dan lemah lembut.
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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. Anak yang mulai kecanduan smartphone dengan berbagai game 

online yang ada di dalamnya menjadikan seorang anak semakin tidak patuh dan 

berbakti kepada orangtua, lantaran sibuk dengan game online mereka, sehingga 
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susah dan sering kali tidak mau diperintah karena beralasan menyelesaikan game 

online yang mereka mainkan. 

Kedua orangtua yang dulunya kuat tanpa disadari kini semakin menginjak 

usia lanjut, tubuhnya yang mulai lemah dimakan usia mengisyaratkan kepada 

anak-anaknya untuk semakin tulus dan ikhlas untuk merawat dan berbakti kepada 

keduanya, seperti halnya dulu ketika mereka dengan penuh kasih sayang merawat, 

membesarkan, mendidik anak-anaknya. Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadis 

yang diriwaytkan At-Tirmidzi yang berbunyi “ridha Allah bergantung pada ridha 

kedua orangtua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orangtua”.
8
 

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini memusatkan perhatian 

pada konsep birru al-wālidain dalam Tafsir Al-Azhar, karya mufasir Indonesia, 

Buya Hamka. Tafsir Al-Qur’an yang menggunakan metode tahlili (analitis), tafsir 

Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, tafsir Al-Qur’an dengan hadis, Tafsir Al-Qur’an 

dengan pendapat sahabat dan tabi’in, penggunaan syair, menggunakan analisis 

sendiri dan disusun tanpa membawa pertikaian antar madzab. Tafsir yang 

menitikberatkan 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. 
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B. Rumusan Masalah 

Melihat penjelasan singkat dari latar belakang di atas, maka peneliti 

mencoba membuat rumusan masalah. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana konsep birru al-wālidain dalam Al-Qur’an menurut Buya 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian: 

Mendeskripsikan konsep birru al-wālidain dalam Al-Qur’an menurut Buya 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah 

dan memperkaya khazanah keilmuan keislaman terutama yang berfokus 

dalam kajian tafsir Al-Qur’an tentang konsep birru al-wālidain menurut 

Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

juga bahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya 

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dalam memahami konsep birru 

al-wālidain. 


