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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghormati kepada kedua orang tua sangat ditekankan dalam Islam. 

Banyak ayat di dalam Al-Qur‟an yang menyatakan bahwa segenap mukmin 

mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk 

beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-

Qur‟an juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa 

syukur kepada Allah untuk menghormati keduanya. 

Islam telah mengajarkan umat muslim agar taat dan berbakti kepada 

orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang 

tua terhadap anaknya, yaitu memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa 

perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan 

sedikitpun dari anak, meskipun anak sudah mandiri dan berkecukupan tetapi 

orang tua tetap memelihara kasih sayangnya.
1
  

Kedua orang tua adalah sosok yang banyak mencurahkan kasih 

sayangnya sejak seorang anak belum lahir dalam kandungan sampai menjadi 

dewasa dan mandiri.
2
 Sebagian orang mungkin mengira, bahwa sopan santun 

hanya berlaku bagi seorang anak terhadap orang tuanya, tidak sebaliknya. 

Kedua orang tua harus memperhatikan kesehatannya sejak dalam kandungan, 

seperti makanan ibunya harus bergizi baik, ketenangkan dan ketentraman 

jiwanya jangan sampai terganggu. Kemudian begitu anak lahir, diazankan dan 

diqamatkan, sebagai langkah awal memperdengarkan dan menanamkan 

kalimat tauhid kepada si anak. Sesudah itu, tentu masih banyak yang harus 

dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, seperti menyusukannya, 
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menyediakan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya sehat dan menanamkan 

ajaran Islam secara sempurna.
3
 

Dalam kehilangan ibu, kehilangan dada tempat ia bersandar, tangan yang 

mebelai, dan mata yang penuh kasing memandang dan menjaga. Cinta dan 

perhatian ibu tidak pernah padam, walau jasadnya telah tiada. Di alam 

kuburnya (alam barzakh), alam yang memisahkan dunia dengan akhirat, 

orangtua memisahkan dunia dengan akhirat, orang tua memandang anaknya 

yang hidup di dunia ini. Bergembira dengan kegembiraan sang anak, bersedih 

dengan kesedihannya, bangga dengan keberhasilannya, serta malu di kalangan 

lingkungan arwah jika anak atau keluarga melakukan sesuatu yang tidak 

wajar.
4
 

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan memuliakan orang 

tua. Bahwa Islam telah menempatkan orang tua pada posisi yang setinggi-

tingginya. Pasalnya, orang tua merupakan cikal bakal keberadaan kita hidup di 

dunia. Berkat kecintaan, kasih sayang, dan mengorbanan mereka, kita tumbuh 

dan berkembang menjadi manusia yang sumpurna. Jasa kedua orang tua dalam 

mendidik dan membesarkan putra-putranya takkan terbalaskan, walau dengan 

harta yang paling berharga sekalipun.
5
 

Dalam Al-Qur‟an, Allah berwasiat kepada semua manusia agar berbuat 

baik kepada orang tua. Berfirman: 

ْنَساَنَِبَواِلَدْيِوََْحََلْتُوَأُمُُّوََوْىًناََعَلٰىََوْىٍنََوفَِ َناَاْْلِ ََأِنََوَوصَّي ْ َصالُُوَِفََعاَمْْيِ

 اْشُكْرَِلََوِلَواِلَدْيَكَِإَِلََّاْلَمِصريَُ﴿١٤﴾
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
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bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-

Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
6
 

 

Ayat Al-Qur‟an di atas memeliharakan agar seorang anak berbuat baik 

kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan 

susuh payah. Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bahasa Arab disebut 

(birrul walidain), sebaliknya durhaka kepada orang tua dalam bahasa arab 

disebut (uququl walidain).
7
  

Rasullah SAW sebagai teladan utama yang menjadi kiblat segala laku 

perbuatan pengikutnya maka orang tua yang tidak dapat memberikan contoh 

teladan yang baik kepada anak-anaknya, begitu pula anak-anaknya kepada 

orang tuanya, kesemuannya itu akan mempengaruhi pandangan hidup si anak 

terutama adabnya.
8
 Sebenarnya orang tua 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 yang baik yang 

mengajar pada saat masih kecil atau sudah dewasa, ketiga adalah orang yang 

menyebabkan seorang suami lahir, yaitu bapak dan ibu mertua.
9
 

Paparan di atas menujukkan bahwa Islam mengajar berbakti kepada 

orangtua dengan sungguh. Namun demikian, penulis tertarik untuk mengkaji 

tema tersebut melalui Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 dan surah Luqman ayat 

14. 

Menurut pendapat Imam syafi‟i, Imam Muhammad, dan Imam Abu 

Yusuf, jangka waktu menyusui adalah selama dan tahun. Menurut Imam Abu 

Hanifah, jangka waktu menyusui adalah dua setengah tahun, demikianlah, 

karena kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tua sangat banyak, maka anak 

harus bersyukur kepada mereka. Kewajiban Allah terhadap makhluknya lebih 
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banyak dibandingkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka manusia 

harus bersyukur kepadanya.
10

   

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua) di dalam surah An-Nisa ayat 36.  

2. Untuk  mengetahui dan menjelaskan konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua) di dalam surah Luqman ayat 14. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan konsep pendidikan birrul 

walidain (berbakti kepada kedua orang tua) di dalam surah An-Nisa ayat 36 

dan surah Luqman ayat 14. 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menela‟ah beberapa 

tulisan atau skripsi yang berkaitan dengan apa yang  hendak penulis tuangkan 

dalam skripsi ini. Adapun penulis penelitian atau skripsi-skripsi yang telah ada 

sebelumnya memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan penulis 

sajikan dalam skripsi ini, dan menghindari dari kesamaan pembahasan dengan 

skripsi sebelumnya: 
1. Skripsi yang berjudul konsep pendidikan akhlak dalam Al-Quran yang 

ditulis oleh saudara Sri Mularsih mahasiswa fakultas Ilmu Tarbiyah uin 

sunan kalijaga yogyakarta tahun 2014. Yang di dalamnya membahas 

tentang konsep pendidikan akhlak terhadap individu, Akhlak terhadap 

Allah, Allah terhadap sesama. Akhlak terhadap individu diantaranya 

seruan untuk berjalan dengan hati-hati dan sabar. Dan perbedaan skripsi 

ini dengan penelitian peneliti.  
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2. Skripsi yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Al-Quran menurut H.M. 

Quraish Shihab yang ditulis oleh Nur Fatimah mahasiswa fakultas ilmu 

tarbiyah dan keguruan UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. 

Penelitian ini membahas mengenai konsep pendidikan perspektif Al-Quran 

dalam tafsir Misbah. Dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti.  

 

 

3. Skripsi tersebut akan cenderung membahas  tentang konsep pendidikan 

berbakti kepada kedua orang tua dalam surah An-Nisa ayat 36 dan surah 

Luqman ayat 14 dan konsep pendidikan berbakti kepada kedua orang tua 

akan merupakan suatu proses mendidikan, memelihara, membentuk, 

memberikan latihan mengenai Akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang 

bersifat formal maupun informal didasarkan pada ajaran-ajaran. Sedang 

Skripsi ini yang berjudul konsep pendidikan berbakti kepada kedua orang 

tua dalam Al-Quran yang cenderung kajian tokoh ahli tafsir terhadap 

konsep pendidikan berbakti kepada kedua orang tua. Dan perbedaan 

skripsi ini dengan penelitian peneliti.  

D. Fokus Penelitian 

Skripsi ini akan mengangkat tiga permasalahan atau yang disebut dengan 

fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan birrul walidain (berbakti kepada orang tua) 

dalam surah An-Nisa ayat 36 dan surah Luqman ayat 14 ? 

2. Apa  pesan dan nilai yang terkandungan dalam surah An-Nisa ayat 36 dan 

surah Luqman ayat 14 ? 

3. Bagaimana kontekstualisasinya dari surah An-Nisa ayat 36 dan surah 

Luqman ayat 14 dalam menyelesaikan problem kemerosotan Akhlak anak 

di era sekarang ? 
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E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan birrul walidain (berbakti 

kepada kedua orang tua) dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 dan surah 

Luqman ayat 14.  

2. Untuk mengetahui konsep pesan dan nilai yang terkandung dalam   Al-

Qur‟an surah An-Nisa ayat 36 dan surah Luqman ayat 14. 

3. Untuk mendeskripsikan  kontekstualisasinya dalam menyelesaikan 

problem kemerosotan Akhlak anak dari kajian surah An-Nisa ayat 36 dan 

surah Luqman ayat 14.   

 

F. Manfaat penelitian 

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam rangka untuk 

memperkaya khazanah dalam bidang konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua). 

2. Dapat memberikan inspirasi dan motivasi positif terhadap diri penulis , 

untuk melakukan kajian dan penelitian serupa yang berhubungan dengan 

pemikiran konsep pendidikan birrul walidain  (berbakti kepada kedua 

orang tua). 

3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang mempunyai minat untuk 

mengetahui dan mendalami kajian konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua).  

 

G. Penegasan Istilah  

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah proses mempersiap manusia supaya hidup 

dengan sempurna. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
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membentuk peserta didik agar memiliki keseimbangan jasmani dan 

rohani.
11

 

Pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik atau 

jasmaniah  yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk 

melaksanakan tugas kewajiban.
12

  

Menurut langgulung tujuan pendidikan adalah tujuan hidup 

manusia itu sendiri  sebagaimana yang tersirat dalam peran dan 

kedudukannya sebagai khalifatullah.  

 

2. Pengertian Birrul walidain 

Menurut bahasa, kata birrul walidain berasal dari penggabungan 

dua kata, yakni kata al-bir dan al-walidain . Dalam Kata yang digunakan 

dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits ketika berbicara tentang kebaikan.  

Menurut Ibnu umar meriwayatkan bahwa Allah menyebut mereka 

sebagai “abrar”  orang yang berbakti, karena mereka berbuat baik kepada 

kedua orang tua dan anak-anak mereka.
13

 

Berbakti kepada kedua orang tua lebih merupakan perjanjian antara 

sikap dengan keyakinan kita. Kita tahu bahwa menaati perintah orang tua 

adalah wajib, bahwa perintah melakukan sesuatu yang mubah, bila 

perintah itu keluar dari mulut orang tua, hukumnya berubah menjadi 

wajib.
14
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3. Pengertian Kemerosotan  

Makna  Istilah Seorang yang kemerosotan adalah seseorang yang 

bergerak menuju arah yang salah secara rohani. Ia mengalami penurunan, 

bukan perkembangan.
15

  

 

Menurut john w. Gardner bahwa keberadaan orang-orang 

berintegritas menghidupkan kepercayaan bahwa sebagai manusia, kita 

dapat hidup di tengah kemerosotan moral. Kemerosotan ini membutukan 

keyakinan bahwa masyarakat yang sinis adalah masyarakat yang korup.
16

 

  

4. Pengertian Akhlak  

Perkatakan Akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq (khuluqun)yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi‟at.
17

 Akhlak 

disamakan dengan kesusilaan, sopan santun.
18

 

Menurut Abdul Hamid mengatakan Akhlak ialah ilmu tentang 

keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga 

jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus  

dihindarinya sehingga jiwanya kosong (bersih) dari segala bentuk 

keburukan.
19

 

Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan 

antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang 

menyatu, membentuk suatu kesatuan tindak Akhlak yang dihayati dalam 

kenyataan hidup keseharian. 
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5. Pengertian Anak  

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih 

harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan 

tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dimanis, antusias 

dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan.
20

 

 

Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, 

merupakan makhluk sosial yang paling potensial untuk belajar.
21

 

 

6. Pengertian Al-Qur’an 

a. Definisi   

Al-Qur‟an pada dasarnya sama seperti kata Al-qira‟ah, bentuk 

mahdar dari kata qara‟a-qira‟atan-qar‟anan. Allah berfirman 

َناَََجَْعۥوََوقُ ْرَءانَۥوَ﴿١٧﴾  ِإنَََّعَلي ْ
“Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran 

itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu).”      

(Al-Qiyamah: 17) 

 فَِإَذاَق ََرَْأنَُٰوََفٱتَِّبْعَقُ ْرَءانَۥوَ﴿١٨﴾
“Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya 

(kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut 

bacaannya itu.”(Al-Qiyamah: 18) 

 

Qur‟anahu di dalam ayat tersebut maksudnya adalah bacanya, 

yaitu ikutlah bacaannya. Dengan demikian, Al-Qur‟an adalah bentuk 

mashdar mengikuti wazan (poda). 
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Al-Quran tidak bisa didefinisikan dengan definisi-definisi logika 

yang memiliki jenis, pasal, dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi 

hakiki. Definisi hakiki Al-Quran adalah mengingatnya dalam bentuk yang 

dikenal di dalam pikiran atau disaksikan secara nyata. 

Ulama menyebutkan sebuah definisi untuk mempermudah 

maknanya dan membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Mereka 

mendefinisikan Al-Quran bahwa ia adalah kalam Allah yang turunkan 

kepada Nabi saw. Dan membacanya merupakan bentuk ibadah. 
22

 

 

7. Surah An-Nisa Ayat 36 

َُتْ     رُِكواَبِ    ِوََش    ْيً اَ ََوبِاْلَوالِ    َدْيِنَإََِۖ  َواْعبُ    ُدواَاللَّ    َوََوَِ ْحَس    انًاََوبِ    ِذيَاْلُ     ْرَ ٰ
ََواْ َ   اِرَاْ ُنُ   ِْلََوالصَّ   اِحِْلَبِاْ َْن   ِْلََوابْ   ِنَ َواْلَيتَ   اَمٰىََواْلَمَس   اِكِْيََواْ َ   اِرَِذيَاْلُ    ْرَ ٰ

َ   اُنُكْ َ ََفُ    وًرَاََۖ  السَّ   ِبيِلََوَم   اََمَلَك   ْنَأَْْ ُُْتَ   اًِ ََك   اَنَ ََم   ْن َبُِ   ْلُّ ﴾٣ََََََََٖ﴿ِإنََّاللَّ   َوََِ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

 “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.
23

” 

8. Surah Luqman Ayat 14 

  

ِلَدْيِوََْحََلْتُوَأُمُّوَُ َنَِبوَٰ نسَٰ َناَٱْْلِ ُلوََُۥَوَوصَّي ْ ۥَوْىًناََعَلٰىََوْىٍنََوِفصَٰ  
ِلَدْيَكَِإَِلََّٱْلَمِصرُيَ ََأِنَٱْشُكْرَِِلََوِلوَٰ ﴾٣َََََََََََََََٖ﴿ِِفََعاَمْْيِ  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

                                                           
22
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23
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lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.”
24

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku, atau 

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Semua sumber 

berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian dan dokumenter-literatur lainnya. 

 

2. Sumber data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan didasarkan 

atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dipahami dan dicatat. Adapun 

sumber data primernya yaitu mengambil dalam Al-Quran surah An-Nisa 

36 dan surah Luqman ayat 14. dan buku lain, kitab Tafsir, Jurnal, Al-

Qur‟an yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung dari penelitian 

yang sedang berlangsung.  

3. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam skripsi ini digali dari sumber 

kepustakaan. Berkenaan dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan bahan pustaka ini dipilih sebagai sumber data yang 

memuat konsep pendidikan birrul walidain (berbakti kepada kedua orang 

tua). 

                                                           
24 Surah Luqman Ayat 14  
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b. Memilih bahan pustaka untuk dijadikan sumber data primer, disamping itu 

dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni buku-buku yang membahas 

tentang konsep pendidikan birrul walidain (berbakti kepada kedua orang 

tua). 

 

4. Metode Analisa data 

a. Dengan mengumpulkan data tentang konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua). Data yang dikumpulkan tersebut akan 

dianalisis secara kualitatif. Hasil analisisnya disamping sebagai jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, juga sebagai studi 

komperatif. 

b. Memfokuskan penelitian terhadap konsep pendidikan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua) dengan mempelajari dan menganalisis 

uraian-uraian serta pendapatnya baik dari buku sumber (data primer) 

maupun yang berisi pembahasan pemikiran (data sekunder). 

c. Hasil analisis tentang konsep pendidikan birrul walidain (berbakti kepada 

kedua orang tua) dilihat relevansinya dengan rumusan masalah yang ada 

sehingga dapat digunakan sebagai jawabannya.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memmudahkan jalannya 

pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian 

dapat di ikuti dan dapat dipahami secara teratur dan sistematis. 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian 

yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Skripsi ini  memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang 

halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar lampiran. 
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Bagian utama skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang berhubungan 

antara bab satu dengan bab lainnya. 
a. Bagian utama 

Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Talaah Pustaka, Rumusan masalah, Fokus 

Penelitian, Pengesahan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penyusunan Skripsi. 

Bab II : LANDASAN TEORI KONSEP PENDIDIKAN BIRRUL       

WALIDAIN (BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA) DALAM 

ISLAM. 

 Pengertian Birrul Walidain (berbakti kepada orang tua), kedudukan birrul 

walidain (berbakti kepada orang tua) , keutamaan birrul walidain (berbakti 

kepada orang tua), Bentuk-bentuk birrul walidain (berbakti kepada orang 

tua), Al-Quran, Tafsir, Macam-Macam Tafsir. 

Bab III :KONSEP PENDIDIKAN BIRRUL WALIDAIN (BERBAKTI 

KEPADA KEDUA ORANG TUA) DALAM AL-QURAN DAN 

KONTEKSTUALISASINYA DALAM MENYELESAIKAN PROBLEM 

KEMEROSOTAN AKHLAK ANAK (KAJIAN SURAH  AN-NISA 

AYAT 36 DAN SURAH LUQMAN AYAT 14). 

Redaksi dan terjemahan surah An-Nisa 36 dan surah Luqman ayat 14  , 

Sebab turunnya ayat, Penjelaskan penafsiran kosakata, Penjelasan dalam 

Tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Maraghi, Penjelasan ayat, Redaksi dan 

terjemahan surah An-Nisa ayat 36 dan surah Luqman ayat 14, Penjelasan 

dalam tafsir Al-Munir, Penjelasan dalam tafsir Al- Maraghi, menjelaskan 

kontekstualisasinya dalam menyelesaikan problem kemerosotan Akhlak 

anak. 

Bab IV : ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN BIRRUL WALIDAIN 

(BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA) DALAM AL-QURAN 
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DAN KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP MENYELESAIKAN 

PROBLEM KEMEROSOTAN AKHLAK ANAK (KAJIAN SURAH  

AN-NISA 36 DAN SURAH LUQMAN AYAT 14). 

Laporan Hasil Penelitian berisi uraian tentang  konsep Pendidikan birrul 

walidain (berbakti kedua orang tua)  dalam Al-Qur‟an dan 

kontekstualisasinya dalam menyelesaikan problem kemerosotan Akhlak 

anak (kajian surah An-Nisa 36 dan surah Luqman ayat 14).  

Bab V :  PENUTUP       

Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir dari skripsi ini 

berupa taftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup 

penelitian. 

b. Bagian akhir 

Penelitian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran yang 

diperlukan untuk meningkatkan validitas isi penelitian dan terakhir ini 

semoga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya 

penulis tentang konsep pendidikan birrul walidain (berbakti kedua orang 

tua). 

 

 

 


