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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan tentang penafsiran para mufasir terkait surat Al-

Isra>’ ayat 23 dan 24 tentang sikap dan perilaku dalam merawat orangtua usia senja 

yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Islam mengajarkan umatnya agar selalu berbakti kepada kedua orangtua. 

Sikap dan perilaku dalam berbakti yaitu saat anak berada dalam pengasuhan 

orangtua, anak diperintahkan untuk menghormati, menyayangi, dan menaati 

segala perintah orangtua selama tidak menyuruh untuk berbuat maksiat atau 

menyekutukan Allah SWT. Namun, saat anak mulai dewasa dan orangtua 

memasuki usia lanjut, kewajiban anak pun bertambah yaitu mengasuh, 

menjaga, dan merawat orangtua yang sudah mulai lemah. Dalam Alquran 

telah dijelaskan berdasarkan surat Al-Isra>’ ayat 23 dan 24 tentang sikap dan 

perilaku dalam mengasuh, menjaga, dan merawat orangtua. Sikap dan 

perilaku tersebut antara lain, pertama tidak berkata “ah” atau kata-kata lain 

sebagai ungkapan kekecewaan dan kekesalan di hadapan orangtua. Kedua, 

tidak membentak orangtua. Membentak adalah mengeluarkan kata-kata 

bernada tinggi dan menyakitkan hati. Ketiga, berkata-kata yang mulia, sopan 

santun, lemah lembut, dan bertata krama di hadapan orangtua. 

Keempat,merendahkan diri di hadapan orangtua. Setinggi apapun pangkat dan 
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derajat seorang anak, di hadapan orangtua mereka tetap anaknya yang 

mempunyai kewajiban untuk bertawadhu’ di hadapan keduanya. Kelima, 

mendoakan orangtua baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal.  

b. Perkataan yang baik kepada orangtua adalah perkataan yang mulia, sopan 

santun, lemah lembut, dan tidak menyakiti hati orangtua. Meskipun hanya 

menggerutu, namun  jika menyakiti hati orangtua, maka dilarang keras oleh 

Allah SWT. Misalnya berkata “ah” saja atau aduh, huh, cas, cis, dan lain-lain. 

Perkataan yang baik juga diartikan sikap memaafkan orangtua meskipun 

mereka berbuat salah. Anak tetap tidak diperbolehkan berkata kasar atau 

membentak orangtua saat mereka berbuat salah. Namun anak diperbolehkan 

untuk menegur orangtua dengan perkataan yang sopan. 

 

B. Saran 

Dengan terselesaikannya skripsi tentang “sikap dan perilaku dalam 

merawat orangtua usia senja”, penulis menyarankan antara lain:  

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, 

diharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang lebih kritis, transformativ, 

dan inovatif guna menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas 

kehidupan dimasa yang akan datang.  

2. Dengan mengetahui sikap dan perilaku dalam merawat orangtua usia senja 

dalam Alquran surat Al-Isra>’ ayat 23 dan 24, hendaknya bisa mengambil 

pelajaran agar selalu berbakti kepada kedua orangtua terutama saat usia 

mereka mulai lemah dan berusia senja. 


