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ABSTRAK 
 

Lutfiyah Hanum Faridah. Pengasuhan Terhadap Orangtua dalam 
Alquran surat Al-Isra>’ ayat 23 dan 24. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sikap dan 
perilaku dalam merawat orangtua berdasarkan penafsiran surat Al-Isra>’ ayat 23 
dan 24, 2) Bagaimana perkataan yang baik terhadap orangtua dalam Alquran 
berdasarkan penafsiran surat Al-Isra>’ ayat 23 dan 24. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data penafsiran menurut 
beberapa mufassir tentang penafsiran surat Al-Isra>’ ayat 23 dan 24 yang 
mendeskripsikan tentang sikap dan perilaku dalam merawat orangtua. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan 
berdasarkan kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode 
penyajian secara deskriftif dan analitis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer 
yang digunakan berasal dari kitab Alquran dan Terjemahannya, sedangkan data 
sekunder yang berasal dari penjelasan-penjelasan oleh beberapa mufassir dalam 
kitab tafsirnya. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang muncul di 
masyarakat. Kebanyakan masyarakat mengabaikan orangtuanya yang sudah 
memasuki usia senja dan dalam kondisi yang lemah. Dalam Alquran dijelaskan 
sikap dan perilaku anak untuk menunjukkan rasa berbakti anak kepada orangtua 
terutama saat orangtua memasuki usai senja. Anak tetap mempunyai kewajiban 
untuk berbakti kepada orangtua, baik saat mereka masih hidup ataupun sudah 
meninggal. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sikap dan perilaku dalam merawat 
orangtua terbagi menjadi 5 hal. Pertama,tidak berkata “ah” ataupun kata-kata 
buruk lainnya di hadapan orangtua seperti, aduh, huh, cis, cus, dan lain-lain. 
Kedua, tidak berkata kepada orangtua dengan nada tinggi atau membentaknya. 
Ketiga, berkata kepada orangtua dengan perkataan yang mulia, sopan santun, dan 
lemah lembut. Keempat, bertawadhu’ atau merasa rendah diri di hadapan 
orangtua. Kelima, mendoakan orangtua, baik saat mereka masih hidup ataupun 
sudah meninggal. Namun orangtua yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak 
ada kewajiban bagi anak untuk mendoakannya. Dan perkataan yang baik kepada 
orangtua adalah perkataan yang sopan dan bertata krama, serta memaafkan setiap 
kesalahan orangtua. 
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