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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

  Penelitian mengenai birrul walidain dan kebahagiaan pada lansia 

telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai 

birrul walidain dari sudut pandang lansia pernah dilakukan oleh Chen (2011) 

dalam Elderly Recidents‟ Perspectives on Filial Piety and Institutionalization 

in Shanghai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

datanya dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap 11 residen 

lansia di suatu lembaga di Shanghai. Adapun tujuannya yakni untuk 

memahami cara pengambilan keputusan dan konsep berbakti pada orangtua 

bagi lansia selama tinggal di lembaga tersebut. Chen menemukan bahwa terjadi 

negosiasi antargenerasi tentang mengatasi krisis pengasuhan keluarga terhadap 

orangtua sebelum pelembagaan dan penerimaan dari residen sendiri mengenai 

pengubahan pola pengasuhan. Para orangtua menampilkan pemahaman yang 

lebih timbal balik, dan anak-anak mereka lebih menyetujui budaya perubahan 

pola pengasuhan. Hasil menunjukkan bahwa urbanisasi secara sosial dan 

budaya telah merekonstruksi konsep berbakti kepada kedua orangtua.
6
  

                                                           

 
6
 Lin Chen, “Elderly Recidents‟ Perspectives on Filial Piety and Institutionalization in 

Shanghai”, Journal of Intergenerational Relationship, 01/2011, Vol. 9, Issue 1, EISSN: 1535-

0932. 
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   Adapun penelitian mengenai kebahagiaan lansia dilakukan oleh 

Isnaeni (2012) yang berjudul Kebahagiaan Lansia yang Tinggal di Panti 

Werdha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis lansia 

yang tinggal di panti. Penelitian ini menggunaka pendekatan kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi pada subjek 

penelitian. Isnaeni (2012) menemukan bahwa lansia yang tinggal di panti 

werdha bahagia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kebutuhan 

tercukupi, kegiatan sehari-hari yang sudah terjadwal, adanya kegiatan-kegiatan 

tertentu seperti piknik maupun lomba-lomba bagi warga.
7
  

  Penelitian ini berbeda dengan penelitian Chen (2011) dan Isnaeni 

(2012). Penelitian ini difokuskan pada birrul walidain dan kebahagiaan dari 

sudut pandang lansia di Balai Pelayanan Tresna Werdha (BPSTW) Yogyakarta 

Unit Budi Luhur.  

 

B. Kerangka Teori 

1. Birrul Walidain 

a. Makna Birrul Walidain 

Birrul walidain berasal dari kata birru yang berarti kebajikan 

dan walidain yang berarti kedua orangtua.
8
 Istilah birrul walidain 

berasal langsung dari Nabi Muhammad saw., dalam sabdanya:  

ْعُت َأََب َعْمرٍو الشَّ  زَاٍر َأْخبَ َرِن قَاَل َسَِ ثَ َنا ُشْعَبُة قَاَل اْلَولِيُد ْبُن َعي ْ ثَ َنا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ ُُولُ َحدَّ َباِنَّ ََ   ي ْ
                                                           

 
7
 Hilda Dewi Isnaeni, “Kebahagiaan Lansia yang Tinggal di Panti Werdha”, (Surakarta: 

Universitas Muammadiyah Surakarta, 2012), Skripsi, hlm. 5. 

 

 
8
 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2011), hlm. 147.  
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اِر َوأَْوَمأَ بَِيِدِه ِإََل َداِر َعْبِد اَّللَِّ قَال َسأَْلُت النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأي  َأْخبَ َرََن َصاِحُب َىِذِه الدَّ  ى اَّللَّ

َِْن قَاَل ُُثَّ أَ   َِْْهادُ اْلَعَمِل َأَحب  ِإََل اَّللَِّ قَاَل الصَََّلُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل ُُثَّ َأيٌَّ  قَاَل بِر  اْلَواِلَد  يٌّ قَاَل ا

 اَدِن ِف َسِبيِل اَّللَِّ قَاَل َحدََّثِِن ِِبِنَّ َوَلْو اْستَ َزْدتُُو َلزَ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan 

kepada kami Syu‟bah berkata; Al Walid bin „Aizar telah mengabarkan 

kepadaku dia berkata; saya mendengar Abu „Amru Asy Syaibani 

berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil 

menunjuk ke rumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam; “Amalan apakah yang paling dicintai 

Allah?” Beliau bersabda: “Shalat tepat pada waktunya.” Dia bertanya 

lagi; “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua 

orangtua.” Dia bertanya: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: 

“Berjuang di jalan Allah.” Abu „Amru berkata: “Dia (Abdullah) telah 

menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan 

niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku.”
9
 

 

 

Birrul walidain tak hanya sekadar berbuat baik kepada kedua 

orangtua, lebih daripada itu birrul walidain adalah berbakti, menaati, 

menyayangi, mendoakan, dan taat terhadap apa yang mereka 

perintahkan selama tidak melanggar syariat Islam. Hukum dari birrul 

walidain adalah wajib.  

Adapun yang dimaksud dengan kedua orangtua dalam konteks 

birrul walidain ini adalah ibu dan ayah. Menurut Abdullah bin Abbas, 

ada suatu hal yang tidak akan diterima bila tidak melakukan hal lain 

yang menyertainya. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Qur‟an, yaitu: 

Pertama, pada surat At-Thagabun ayat 12 yang artinya: Dan taatlah 

kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka 
                                                           

 
9
 Diriwayatkan secara shahih oleh Imam Bukhari dengan nomor hadits 5513 dalam Kitab 

Adab, diakses melalui Lidwa Pustaka  i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.  
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sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan 

(amanah Allah) dengan terang.
10

 Makna dari ayat tersebut adalah 

disamping harus menaati Allah, maka kita diperintahkan pula untuk 

menaati Rasul. Hal ini juga berlaku untuk yang kedua, dalam surat Al-

Baqarah ayat 43 yang memerintahkan untuk mendirikan salat dan 

menunaikan zakat: Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan 

rukuklah beserta orang yang rukuk.
11

 Ketiga, dalam surat Luqman ayat 

14 yang artinya: Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 

orangtuamu.
12

 Potongan ayat tersebut menyatakan bahwa selain 

bersyukur kepada Allah, maka kita juga harus bersyukur kepada kedua 

orangtua dan tidak boleh hanya melaksanakan salah satunya saja.
13

  

    

b. Kedudukan Birrul Walidain 

Di dalam ajaran Islam, birrul walidain berada pada kedudukan 

yang istimewa. Di antara keistimewaan tersebut, yaitu:  

1. Allah meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua orangtua 

setelah perintah beribadah kepada Allah di dalam Al-Qur‟an.  

ُُْرََب  َِْن ِإْحَساَنا َوِذي اْل َ َوَِبْلَواِلَد  َساَواْليَ َتاَمى َواْلمَ َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبِِن ِإْسرَائِيَل ال تَ ْعُبُدوَن ِإال اَّللَّ

                                                           

 
10

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Hikmah - Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 557. 

 

 
11

 Ibid., hlm. 7. 

 

 
12

 Ibid., hlm. 412. 

  

 
13

 Heri Gusnawan, Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 4. 
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ُتْم ِإال قَِليَل ِمْنُكْم َوأَنْ ُتْم ُمعْ  ِكيِ  ُُونَ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناا َوأَِقيُموا الصََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة ُُثَّ تَ َولَّي ْ  ِر

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

“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah 

kepada kedua orangtua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 

miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, 

laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu 

berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan 

kamu (masih menjadi) pembangkang.
14

 

 

2. Perintah berterima kasih kepada kedua orangtua diletakkan setelah 

perintah berterima kasih kepada Allah. 

َِْو ََحََلْتُو أُم ُو َوْىناا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ِف َعاَمْيِ أَِن اْشُكْر  َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَد ََْك ِإَِلَّ َوَوصَّي ْ  ِل َوِلَواِلَد

 اْلَمِصيُ  

 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. 

Hanya kepada Aku kembalimu.
15

  

 

3. Perintah birrul walidain diwasiatkan oleh Allah di dalam Al-

Qur‟an.  

َنا َِْو ِإْحَساَنا  َوَوصَّي ْ   ... اإلْنَساَن ِبَواِلَد

Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua 

orangtuanya ...
16

 

 

                                                           

 
14

 QS. Al-Baqarah/2: 83. 

 

 
15

 QS. Luqman/31: 14. 

 

 
16

 QS. Al-Ahqaf/46: 15. 
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4. Durhaka kepada kedua orangtua merupakan dosa besar nomor dua 

setelah syirik.  

َع َوْىَب ْبنَ  ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمِنٍي َسَِ ثَ َنا ُشْعَبُة َعنْ  َحدَّ  ُعبَ ْيدِ  َجرٍَِر َوَعْبَد اْلَمِلِك ْبَن ِإبْ رَاِىيَم قَااَل َحدَّ

ُ َعْنُو قَالَ   َي اَّللَّ ُِ ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعنْ  اَّللَِّ ْبِن َأِب َبْكِر ْبِن أََنٍس َعْن أََنٍس َر  ُسِئَل النَِِّب  َصلَّى اَّللَّ

ْشرَاُك َبِ  ِس َوَشَهاَدُة الز ورِ اْلَكَبائِِر قَاَل اإْلِ ْْ َِْن َوقَ ْتُل الن َّ ُُوُق اْلَواِلَد  ََتبَ َعُو ُغْنَدٌر َوأَبُو َعاِمٍر  َّللَِّ َوُع

 َوبَ ْهٌز َوَعْبُد الصََّمِد َعْن ُشْعَبةَ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Munir dia 

mendengar Wahb bin Jarir dan „Abdul Malik bin Ibrahim keduanya 

berkata, telah menceritakan kepadaku Syu‟bah dari „Ubaidullah bin 

Abi Bakar bin Anas dari Anas radliallahu „anhu berkata; Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam ditanya tentang kaba‟ir (dosa-dosa 

besar). Maka beliau bersabda: “Menyekutukan Allah, durhaka 

kepada kedua orangtua, membunuh orang dan bersumpah palsu.” 

Hadits ini diikuti pula oleh Ghundar, Abu „Amir, Bahz, dan 

„Abdush Shamad dari Syu‟bah.
17

 

 

5. Rida dan kemarahan Allah terletak pada rida dan kemarahan 

orangtua.
18

 

َُى اْلَواِلِد َوَسَخُط الرَّبِّ ِِف َسَخِط اْلَواِلدِ  َُى الرَّبِّ ِِف ِر  ِر

 Keridaan Rabb (Allah) ada pada keridaan orangtua, dan kemarahan 

 Rabb (Allah) ada pada keridaan orangtua.
19

   

 

 

                                                           

 
17

 Diriwayatkan oleh Bukhari secara shahih dengan nomor 2459 dalam Kitab Kesaksian, 

diakses melalui Lidwa Pustaka  i-Software – Kitab 9 Imam Hadits. 

 

 
18

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2012), hlm. 148-151. 

 

 
19

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1821, diakses melalui Lidwa Pustaka  i-Software – 

Kitab 9 Imam Hadits. 
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6. Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orangtua sekalipun 

kedua orangtua musyrik.
20

  

ُهَما ِِف  نْ َيا َمْعُروفااَوِإْن َجاَىَداَك َعلى أَْن ُتْشرَِك ِب َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ  الد 

ُتْم تَ ْعَمُلونَ   َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَََنَب ِإَِلَّ ُُثَّ ِإَِلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكْم ِبَا ُكن ْ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-

Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
21

  

 

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat di atas menunjukkan 

kewajiban untuk memelihara hubungan baik dengan kedua orangtua 

sekalipun keduanya musyrik. Hal demikian ini pernah dilakukan oleh 

Nabi Ibrahim. Meski ayah Nabi Ibrahim, Azar adalah seorang yang 

musyrik karena membuat berhala yang kemudian disembahnya, akan 

tetapi Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepadanya. Sejalan dengan hal 

itu, Al-Khandalawi mengatakan bahwasanya Said bin Abi Waqash 

mengatakan bahwa ketika ia masuk Islam, ibunya bersumpah untuk 

tidak makan dan minum sebelum ia keluar dari Islam. Akan tetapi, Said 

bin Abi Waqash tetap teguh memegang Islam dan berusaha untuk 

                                                           

 
20

 Heri Gusnawan, Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 15. 

 

 
21

 QS. Luqman/31: 15. 
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menyuapi makan ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada sang khaliq.
22

  

 

c. Bentuk-bentuk Birrul Walidain 

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada 

kedua orangtua selagi keduanya masih hidup. Di antara bentuk-bentuk 

birrul walidain tersebut yakni: 

1. Menaati segala perintahnya kecuali yang melanggar syariat.  

  Selama tidak dalam rangka maksiat kepada Allah, seorang 

anak hendaknya taat kepada kedua orangtuanya. Saking pentingnya 

perkara menaati perintah orangtua ini, sampai-sampai seorang anak 

laki-laki yang telah berkeluarga masih harus mengutamakan 

baktinya kepada kedua orangtua sebelum berbuat baik kepada istri 

dan anak-anaknya.  

2. Memberi sesuatu dengan tidak menyakitkan. 

  Apabila seorang anak memberikan sesuatu kepada kedua 

orangtuanya, hendaknya menggunakan cara yang baik, dan diiringi 

dengan kata-kata yang baik pula. 

3. Tidak mengungkapkan kekecewaan atau kekesalan.  

  Setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan. Jika 

itu terjadi kepada kedua orangtua kita, maka alangkah baiknya tidak 

                                                           

 
22

 Heri Gusnawan, Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 15. 
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diungkapkan. Allah melarang bahkan sekadar berkata ah atau uh 

kepada kedua orangtua.  

4. Tidak meremehkan keduanya.  

  Kesuksesan anak merupakan rangkaian dari usaha dan doa 

dari orangtua. Sebagai seorang anak yang telah memiliki status 

sosial dan pendidikan yang tinggi, hendaknya tidak merendahkan 

atau meremehkan orangtua. Sebaliknya, seorang anak harus 

membalas budi atas jasa-jasa kedua orangtua tersebut.   

5. Menjaga nama baik dan kemuliaan kedua orangtua.  

  Seorang anak haruslah menjaga nama baik dan kemuliaan 

dari orangtuanya. Penjagaan ini dapat dilakukan dengan 

menghormati dan tidak membicarakan perihal yang buruk tentang 

mereka kepada siapa pun.  

6. Tidak memutus pembicaraan keduanya ketika berbicara.  

  Salah satu etika ketika berinteraksi dengan kedua orangtua 

adalah tidak memutus pembicaraan keduanya ketika mereka tengah 

berbicara. Seorang anak harus menjadi pendengar yang baik bagi 

orangtuanya. Jika terdapat hal-hal yang tidak sejalan, maka cara 

mengungkapkannya adalah dengan tidak bersuara keras, melainkan 

dengan lemah lembut agar tidak menyakiti perasaan orangtua. Begitu 

pun kita juga dilarang untuk berbohong kepada keduanya. 
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7. Melupakan kesalahan atau kelalaiannya.  

  Manusia merupakan tempatnya salah dan lupa. Jika hal 

yang demikian terjadi pada orangtua, hendaknya seorang anak 

memaklumi dan memaafkan kelalaian dan kesalahan tersebut. 

8. Memberi nafkah.  

  Memberi kelebihan rezeki yang dimiliki juga merupakan 

salah satu bentuk bakti kepada kedua orangtua. Mereka merupakan 

salah satu yang berhak mendapat harta dari seorang anak. 

9. Selalu mengunjungi keduanya.  

  Ketika telah berkeluarga, seorang anak akan memiliki 

kehidupan sendiri dan tinggal berpisah dengan orangtuanya. Namun 

demikian, mereka tetap harus mengunjungi kedua orangtuanya 

karena kunjungan dari seorang anak akan membuat mereka bahagia. 

10. Berterima kasih dan selalu mendoakan keduanya.  

  Orangtua merupakan sosok yang telah mengasuh kita sejak 

kecil. Perjuangan keduanya tidak bisa dibayar oleh apa pun. 

Karenanya, seorang anak harus selalu berterima kasih atas besarnya 

jasa tersebut dan selalu mendoakan baginya kebaikan dan 

kesejahteraan di dunia dan akhirat.
23

 

Birrul walidain tak hanya dilakukan ketika orangtua masih 

hidup, akan tetapi juga dilakukan meski orangtua telah meninggal 

dunia. Di antara bentuk birrul walidain setelah orangtua meninggal 

                                                           

 
23

 Ibid.,  hlm. 20-25. 
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dunia yaitu: (1) menyelenggarakan janazahnya dengan sebaik-baiknya, 

(2) melunasi hutang-hutang yang dimiliki, (3) menunaikan wasiat-

wasiatnya, (4) menyambung silaturrahim yang dibina keduanya 

sewaktu masih hidup, (5) menghormati dan memuliakan sahabat-

sahabatnya, dan (6) senantiasa mendoakannya.
24

  

 

d. Birrul Walidain Ketika Orangtua Berusia Lanjut 

Pada masa lanjut usia, keadaan orangtua akan memiiki 

penurunan dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikis. Di masa ini 

mereka akan sangat lemah dan banyak membutuhkan bantuan anak. Hal 

ini mengharuskan anak untuk meningkatkan kebaikan kepada kedua 

orangtuanya.  

Mengenai pentingnya berbuat baik kepada orangtua saat 

keduanya berusia lanjut ini, Allah swt. berfirman:  

 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا و َِْن ِإْحَساَنا ِإمَّا ََ ب ْ ُه َوَِبْلَواِلَد َقَضى رَب َك َأال تَ ْعُبُدوا ِإال ِإَّيَّ  ِكَلُُهَا َفَل  أَوْ ََ

َهْرُُهَا َوُقْل ََلَُما قَ ْوال َكرمياا ُُْل ََلَُما ُأفٍّ َوال تَ ن ْ  تَ 

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 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.
25
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Ibnu Al-Qurthubi dalam penafsirannya pada firman Allah swt.: 

“Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu”, mengatakan bahwasanya 

firman Allah tersebut dikhususkan pada saat orangtua telah lanjut usia 

dimana pada saat itu orangtua yang akan menginginkan diperhatikan 

oleh anaknya sebagaimana sang anak ingin diperhatikan semasa kecil.  

Adapun maksud dari potongan ayat: “... maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan cih atau ah”, 

yakni anak dilarang mengatakan sesuatu yang berupa kejengkelan atau 

kekesalan kepada kedua orangtua. Kemudian mengenai ayat: “... dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia” memiliki makna bahwasanya anak dilarang 

untuk membentak atau menegur orangtua dengan keras, akan tetapi 

gunakanlah perkataan yang baik dan mulia.
26

  

Disamping itu, berkaitan dengan pentingnya berbakti kepada 

kedua orangtua ketika keduanya berusia lanjut, Nabi Muhammad saw. 

juga mengingatkan kita dalam sabdanya:  

ثَ َنا أَبُو َعَوانََة َعْن ُسَهْيٍل َعْن أَبِيِو َعْن َأِب ُىَرَْ رَة َعْن النَِّبِّ  َباُن ْبُن فَ ر وَخ َحدَّ ثَ َنا َشي ْ ُ َعَلْيوِ  َحدَّ َصلَّى اَّللَّ  

َمْن أَْدَرَك أَبَ َوَِْو ِعْنَد اْلِكََبِ َ  َوَسلََّم قَاَل َرِغَم أَْنُف ُُثَّ َرِغَم أَْنُف ُُثَّ َرِغَم أَْنُف ِقيَل َمْن ََّي َرُسوَل اَّللَِّ قَالَ    

َنَّةَ  ْْ  َأَحَدُُهَا أَْو ِكَلْيِهَما فَ َلْم ََْدُخْل ا
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Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh; Telah 

menceritakan kepada kami Abu „Awanah dari Suhail dari Bapaknya 

dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam, beliau 

bersabda: “Dia celaka! Dia celaka! Dia celaka!” lalu beliau ditanya; 

“Siapakah yang celaka, ya Rasulullah?” Jawab Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam: “Barangsiapa yang mendapati kedua orang tuanya (dalam 

usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha 

masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-

baiknya).”
27

 

 

2. Kebahagiaan 

a. Teori Kebahagiaan 

  Kebahagiaan atau yang diistilahkan dengan subjective well-

being merupakan evaluasi kognitif dan afektif seseorang terhadap 

hidupnya. Evaluasi atau penilaian ini melibatkan unsur emosional 

seseorang terhadap berbagai peristiwa yang sesuai dengan tingkat 

pemahaman kognitif mereka terhadap kepuasan dan pemenuhan hidup.  

Para ahli yang meneliti tentang kebahagiaan menganggap bahwa hal 

paling esensial dari kehidupan yang bahagia adalah ketika seseorang 

menyukai hidupnya sendiri. Subjective well-being atau kebahagiaan 

merupakan konsep luas yang meliputi perasaan senang atau 

pengalaman menyenangkan, rendahnya emosi atau mood negatif, dan 

tingginya kepuasan hidup.  

  Adapun teori mengenai kebahagiaan dapat dibagi menjadi 3 

menjadi 3, yaitu:  
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1) Need and goal satisfaction theories.  

  Teori pertama ini berpendapat bahwa berkurangnya 

penderitaan serta terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan fisik 

maupun psikis akan membawa seseorang pada kebahagiaan. 

Teori kebutuhan Freud dan model Hierarki Kebutuhan dari 

Maslow merupakan representasi pendukung untuk teori ini.  

  Selain itu, Omodei dan Warner menemukan bahwa 

ketercapaian dalam meraih apa yang menjadi keinginan 

berkaitan erat dengan tingkat kepuasan hidup seseorang. 

Implikasi dari teori ini adalah bahwa kebahagiaan baru dapat 

diraih ketika apa yang diharapkan telah terpenuhi. 

2) Process or activity theories.  

  Teori ini memuat model kebahagiaan di mana 

keterikatan dengan akivitas itu sendiri akan menimbulkan 

kebahagiaan. Csikzentmihalyi menyebutkan bahwa seseorang 

berada pada titik paling bahagia ketika ia melakukan aktivitas 

yang sesuai dengan keinginan ataupun kemampuannya di mana 

ia bisa terlibat penuh di dalamnya. Menurut Harlow dan Cantor, 

partisipasi sosial atau gaya hidup aktif merupakan indikator kuat 

yang dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan hidup 

seseorang disamping adanya tujuan hidup dan usaha seseorang 

untuk meraih tujuan hidup tersebut.  
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  Dengan demikian, goal theories memadukan antara 

berkurangnya penderitaan dan perasaan senang ketika 

melakukan aktivitas sebagai kebahagiaan karena orang-orang 

yang memiliki tujuan atau resolusi hidup yang jelas akan lebih 

energik, memiliki emosi yang positif, serta merasa bahwa hidup 

penuh makna.  

3) Genetic and personality predisposition theories.  

  Teori ini berpendapat bahwa kebahagiaan 

dipengaruhi kuat oleh kepribadian yang dimiliki seseorang. 

Lebih jauh lagi, teori ini menjelaskan bahwa ada unsur stabilitas 

pada tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan hidup seseorang 

yang tidak dapat diukur dengan tingkat kebahagiaan yang ada 

pada orang lain.
28

     

 

b. Makna Kebahagiaan dalam Islam 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak 

kebutuhan untuk dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

tersebut, manusia dituntut untuk berusaha keras. Di sisi lain, manusia 

sebagai makhluk yang tinggal di dalam lingkungan sosial 

membutuhkan adanya aktualisasi dan pengakuan atas keberadaannya di 
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masyarakat; menjadi sukses, terpandang, dihargai, dan diperhitungkan. 

Semua hal ini bermuara pada suatu titik bernama kebahagiaan.
29

  

Di dalam Islam, pusat segala kebahagiaan seeseorang adalah 

ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Namun demikian, tidak berarti 

harus mati pada saat itu juga untuk mencapai bahagia. Jalan meraih 

kebahagaan utama itu dapat dimanifestasikan dalam bentuk ketaatan 

kepada-Nya. Ketaatan kepada-Nya inilah yang kemudian akan 

melahirkan kebahagiaan yang tak hanya di dunia, melainkan juga di 

akhirat.  

Mencapai kebahagiaan dalam rangka ketaatan kepada-Nya 

dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tak hanya melalui ritual 

ubudiyah, tetapi juga dapat melalui kegiatan sosial dan politik seperti 

membantu anak jalanan, bersedekah, menyantuni anak yatim dan 

orang-orang telantar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, 

tawadhu, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian ini akan melahirkan 

kebahagiaan dan menambah kedekatan pada Allah.
30

  

Allah swt. berfirman: 

ُُُلوبُ  الَِّذََن آَمُنوا َوَتْطَمِئن  قُ ُلوبُ ُهمْ   ِبذِْكِر اَّللَِّ َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئن  اْل

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati 

menjadi tentram.
31
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c. Kebahagiaan Menurut Ibnu Abbas r.a. 

Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat Rasulullah saw. 

yang hafal Al-Qur‟an pada usia 9 tahun dan didaulat sebagai imam 

masjid. Ibnu Abbas juga merupakan salah seorang sahabat yang pernah 

didoakan Rasulullah saw. secara khusus. Ialah yang sangat telaten 

menjaga dan merawat Rasulullah. Ibnu Abbas pernah ditanya seorang 

tabi‟in mengenai kebahagiaan dunia. Menurutnya, ada beberapa 

indikator dari kebahagiaan dunia tersebut, yakni: 

1) Qalbun syaakiruun atau hati yang senantiasa bersyukur.  

  Seorang dengan hati yan selalu bersyukur akan mudah 

menerima apa pun ketentuan dari Allah terhadapnya (qanaah). Ia 

akan tabah ketika diberikan cobaan dan bersyukur dan 

meningkatkan ibadahnya ketika diberikan nikmat.  

2) Al-azwaaju shaalihah atau pasangan hidup yang shalih.  

  Memiliki pasangan hidup yang shalih dalam rumah tangga 

akan membuat rumah tangga menjadi harmonis. Rumah tangga 

yang harmonis akan melahirkan kebahagiaan bagi setiap anggota 

keluarga yang tinggal di dalamnya.  

3) Al-aulaadul abraar atau anak-anak yang shalih.  

  Memiliki anak-anak yang shalih akan melahirkan 

kebahagiaan bagi orangtua. Ini karena anak yang shalih akan selalu 

berbakti dan mengutamakan kepentingan orangtuanya di atas segala 
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hal. Di sisi lain, doa seorang anak shalih merupakan salah satu doa 

yang diijabah oleh Allah swt.  

4) Al-biiatus shaalihah atau lingkungan yang kondusif untuk iman 

kita. 

  Dengan berada di lingkungan yang baik dan kondusif untuk 

iman kita, maka kita akan senantiasa diingatkan untuk berbuat 

kebaikan. Kita tidak dilarang untuk mengenal siapa pun, namun 

hendaknya yang menjadi teman karib kita adalah mereka yang 

senantiasa mengingatkan kita akan Allah swt.  

5) Al-maalul halaal atau harta yang halal.  

  Harta yang halal akan menjauhkan manusia dari setan, 

dengan demikian hati akan terjaga kesucian dan kebersihannya. 

Memiliki hati yang suci dan bersih akan melahirkan kebahagiaan 

bagi seseorang.   

6) Tafaqquh fid diin atau semangat untuk memahami agama.  

  Seseorang yang memiliki semangat untuk memahami 

agama akan banyak belajar bagaimana cara mencintai Allah swt. 

Mencintai Allah akan membuat hati seorang mukmin menjadi 

bercahaya. Mereka akan bahagia pada kecintaan kepada-Nya itu.  

7) Umur yang berkah.  

  Umur yang berkah berarti umur yang dalam menjalaninya 

semakin mendekatkan seseorang kepada pencipta-Nya. Waktunya 

akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tak pernah 
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sekalipun menyia-nyiakannya. Orientasi kehidupannya adalah 

akhirt, jadi ketika ada hal yang belum ia capai dan nikmati ketika di 

dunia ia tak lantas merasa kecewa.
32

    

 

3. Lansia (Lanjut Usia) 

a. Pengertian Lansia 

Masa tua merupakan tahap di mana ketika seseorang telah 

melampaui masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan yang mudah 

dilihat, yaitu perubahan fisik. kemampuan indra-indra sensoris 

menurun, dan waktu reaksi dan stamina menurun.
33

  

Pengertian mengenai lansia terdapat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia. Lansia diartikan sebagai seseorang dengan usia 60 tahun ke atas. 

Adapun lansia terbagi menjadi dua golongan, yaitu lansia potensial dan 

lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih 

mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat 

menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan lansia tidak potensial 

yaitu lansia yang tidak mampu mencari nafkah sehingga bergantung 

pada orang lain.
34
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b. Teori tentang Lansia 

Teori mengenai usia lanjut sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Lafrancois tentang hubungan umur manusia dengan 

kegiatannya, yakni teori Pengunduran Diri dan Teori Aktivitas. Di sisi 

lain, Robert Atchley mengenalkan tentang Teori Kontinuitas.  

 

1) Teori Pengunduran Diri (Disangegement Theory) 

  Secara formal, teori pengunduran diri ini dicetuskan oleh 

Cumming dan Henry pada tahun 1961. Ketika berusia lanjut, orang 

akan cenderung mengundurkan diri dari berbagai aspek yang ada di 

dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka yang berusia lanjut 

tidak mampu lagi memenuhi tuntutan yang ada di dalam 

masyarakat.   

  Pengunduran diri dari masyarakat ini sejalan dengan asumsi 

teori pengunduran diri yang menyatakan bahwa semakin tingginya 

usia seseorang akan diikuti oleh semakin mundurnya interaksi 

sosial, fisik, maupun emosi terhadap kehidupan dunia. 

  

2) Teori Aktivitas (Activity Theory) 

  Teori aktivitas bertolak belakang dengan teori pengunduran 

diri dimana teori ini mendukung para lansia untuk dapat terus 

beraktivitas di masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Neugarten ini, semakin tua umur seseorang maka ia akan semakin 
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aktif dalam memelihara hubungan sosial, fisik, maupun 

emosionalnya. Pemeliharaan hubungan dan keterlibatan lanjut usia 

di dalam masyarakat ini akan melahirkan kepuasan hidup bagi 

mereka.  

 

3) Teori Kontinuitas (Continuity Theory) 

  Teori kontinuitas dicetuskan oleh Robert Atchley, seorang 

pakar gerontologi. Teori ini menyatakan bahwa seseorang perlu 

memelihara hubungan yang terjadi di masa lalu dan di masa 

sekaranng. Memelihara hubungan baik di masa lalu maupun di masa 

sekarang akan menunjukkan bentuk kesinambungan dari suatu gaya 

hidup.
 35

 

 

c. Masalah yang Dihadapi Lansia 

Seseorang yang memasuki tahap lanjut usia akan dihadapkan 

pada banyak persoalan terkait penurunan secara fisik seperti 

berkurangnya tenaga, kulit keriput, gigi yang rontok, mata yang mulai 

rabun, dan lain-lain.
36

 Penurunan kondisi secara fisik ini juga akan 

menimbulkan masalah dari segi ekonomi karena berdampak pada 

efektivitas kerja. Pada saat efektivitas kerja menurun, maka pada saat 
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itu pula pendapatan menjadi menurun sehingga pemenuhan kebutuhan 

sulit dilakukan.
37

   

Terkait masalah kesehatan, pada masa tua terjadi hal-hal yang 

dapat menimbulkan gangguan pada keseimbangan-keseimbangan 

(homeostasis) dan kemerosotan (deteriorisasi) yang progresif, terutama 

aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresif, 

apatis, dan lain sebagainya. Persoalan ini juga muncul akibat adanya 

masalah psikososial seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak 

keluarga dekat, terpaksa berurusan dengan penegak hukum, atau 

pengalaman mengalami trauma psikis.  

Adapun faktor psikologis yang terjadi pada lansia antara lain 

yaitu: (1) rasa malu mempertahankan seksual pada lansia, (2) sikap 

keluarga dan masyarakat yang kurang peduli, (3) kelelahan atau 

kebosanan karena kurangnya variasi dalam hidup, dan (4) 

meninggalnya pasangan hidup.
38

  

 

d. Tipe Kepribadian pada Lansia 

Pada masa usia lanjut, terjadi perubahan dalam aspek 

kepribadian, kepuasan hidup, dan kebahagiaan. Pada aspek kepribadian, 

menurut Carl Gustav Jung, pada masa ini orang-orang akan kembali 

seperti anak-anak dimana fungsi jiwa sebagian besar bekerja di ranah 
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tak sadar (unconcious). Perbedaannya, pada masa anak-anak fungsi 

pikiran dan ego belum terbentuk sedangkan pada masa tua hal-hal 

demikian berangsur-angsur tenggelam dan akhirnya hilang dan masuk 

ke dalamnya.
39

 

Adapun menurut teori Erikson, pada masa tua,orang akan 

cenderung peduli pada isu mengenai kematian sehingga pada tahap ini 

para lanjut usia akan mengalami suatu fase kebijaksanaan (wisdom). Ini 

adalah bentuk ritualisasi integral yang mana mereka akan lebih 

memaknai hidup, tidak berorientasi pada kehidupan duniawi, dan 

menyerahkan dirinya untuk kepentingan kemanusiaan. Sebaliknya, 

mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan akan berinteraksi dengan 

cara berpura-pura bijaksana dan memberikan nasihat sementara di balik 

itu terdapat keputusasaan akan hidup.  

Keputusasaan berkaitan dengan krisis psikososial dimana 

integritas ego sulit untuk dipertahankan. Hal ini biasanya disebabkan 

oleh banyak faktor, di antaranya kematian pasangan hidup, tekanan 

mental, menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, ketergantungan pada 

orang lain, dan hilangnya kebermaknaan sosial. Faktor-faktor yang 

menyebabkan keputusasaan dan turunnya integritas ego tersebut 

kemudian akan berdampak baik secara perilaku maupun emosional 
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yang ditandai dengan sikap membenci orang lain, egois, suka 

menghina, depresi, dan lain-lain.
40

 

Secara rinci, aspek krisis psikososial yang menyangkut 

kepribadian tersebut dapat digolongkan ke dalam ke dalam 5 tipe 

kepribadian, di antaranya: 

1) Tipe kepribadian konstruktif, yakni tipe kepribadian dimana lansia 

akan tetap tenang, tidak mudah bergejolak, dan mantap sampai tua.  

2) Tipe kepribadian mandiri, yakni lansia cenderung mengalami post 

power syndrome, apalagi jika tidak ada kegiatan yang dapat 

membuat mereka berkembang secara otonom.  

3) Tipe kepribadian tergantung, di mana lansia tergantung pada 

kehidupan keluarganya dan apabila pasangan atau keluarga dekatnya 

meninggal, maka ia akan sangat merana.   

4) Tipe kepribadian bermusuhan, di mana kaum lansia selalu merasa 

tidak puas terhadap kehidupannya, mengingkan sesuatu yang tidak 

sesuai keadaan ekonominya sehingga membuat kehidupannnya 

morat-marit. 

5) Tipe kepribadian kritik diri, yaitu perilaku lansia yang suka 

menyusahkan dirinya sendiri, selalu merasa sengsara.
41
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e. Perubahan Kognitif dan Sosio-Emosional pada Lansia 

 Perubahan yang terjadi pada masa usia lanjut tak hanya 

berkaitan dengan perubahan kondisi fisik yang berupa mulai rabunnya 

mata, gigi yang rontok, kulit yang keriput, dan lemahnya fisik, akan 

tetapi juga menyangkut perubahan pada kemampuan kognitif dan sosio-

emosional.  

Perubahan dari segi kognitif ditandai dengan penurunan fungsi 

ingatan atau memori dimana lansia akan berkurang kemampuannya 

untuk memproses dan mengekspresikan sesuatu secara verbal. 

Penurunan kecepatan dalam memproses sesuatu ini berdampak pula 

pada penurunan efisiensi dalam perhatian, berpikir, jumlah informasi 

yang dapat diterima, dan pemanggilan kembali memori jangka panjang.  

Menurut Departemen Kesehatan, berbagai kemunduran 

kognitif yang terjadi pada masa usia lanjut di antaranya: 

1) Mudah lupa. 

2) Ingatan masa muda lebih baik daripada jika diminta untuk 

mengingat hal-hal yang baru terjadi. 

3) Persepsi dan orientasinya terhadap ruang, tempat, dan waktu 

mengalami kemunduran seiring lemahnya daya ingat.  

4) Skor yang dicapai dalam tes intelegensi akan lebih rendah 

sekalipun telah memiliki banyak pengalaman.  

5) Sulit menerima hal atau ide-ide baru.
42
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Adapun pada aspek emosi, menurut Erik Erikson para usia 

lanjut akan berada pada suatu kondisi dimana terjadi pencapaian 

integritas yang tinggi atau hilangnya harapan. Integritas yang tinggi ini 

muncul dari pemahaman yang baik serta pengalaman yang didapat dari 

kehidupannya yang akan membawa mereka pada tahap kebijaksanaan 

(wisdom) dalam memandang hidup. Kebijaksanaan atau kearifan ini 

ditandai dengan penerimaan akan ketidaksempurnaan pada hidupnya 

maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Di sisi lain, integritas ego akan sulit dipertahankan jika 

berkaitan dengan aspek sosio-emosional lainnya, yakni kesepian. 

Kesepian merupakan salah satu masalah yang menonjol yang dihadapi 

para usia lanjut. Kesepian ini disebabkan berbagai faktor, misalnya 

ditinggal pasangan hidup, menurunnya kontak sosial, kehilangan 

perhatian dan dukungan dari keluarga, dan lain sebagainya. Masalah 

kesepian ini kemudian akan berakibat pada hilangnya harapan, merasa 

tidak berdaya, kurang percaya diri, ketergantungan pada orang lain, 

post power syndrome, kehilangan, ketelantaran, mati rasa, serta 

berakibat pada depresi apabila berkepanjangan.
43

 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

di atas, lansia perlu melakukan berbagai tugas perkembangan. Di antara 

tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan para usia lanjut 

menurut Havighurst antara lain:  
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1. Penyesuaian diri terhadap penurunan fisik dan kesehatan.  

2. Penyesuaian diri terhadap kematian pasangan. 

3. Penyesuaian diri terhadap penurunan pendapatan.  

4. Menjalin hubungan dengan orang yang seusia.  

5. Menyesuaiakn diri dengan peran sosial yang didapat dengan 

baik.  

6. Mencanangkan pengaturan fisik yang memuaskan.
44

  

 

f. Kepuasan Hidup dan Kebahagiaan Lansia 

Para usia lanjut akan dihadapkan pada banyak persoalan terkait 

hidupnya seiring penurunan dari berbagai aspek. Hal demikian ini 

berkaitan erat dengan kepuasan dan kebahagiaannya dalam menjalani 

kehidupan. Kepuasan dan kebahagiaan para lanjut usia, dapat diprediksi 

dengan kondisi pendapatan, kesehatan, gaya hidup aktif, dan hubungan 

dengan keluarga maupun sesamanya.  

Mengacu pada Havighurst, Neugarten, dan Tobin, Dreyer 

mengungkapkan lima ciri kepuasan hidup, di antaranya: 

1) Bersemangat dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.  

2) Kongruen, selaras antara keinginan dan tujuan yang telah 

dicapai.  

3) Memiliki resolusi, teguh, dan bertanggung jawab. 

4) Memiliki konsep diri yang positif.  
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5) Memiliki suasana hati yang menunjukkan kebahagiaan 

terhadap hidupnya.
45

  

Disamping itu, Harvard Medical School menyebutkan 4 

karakter psikologis yang menunjukkan kesehatan dan kebahagiaan pada 

lansia, di antaranya: 

1) Bersikap optimis dan memiliki harapan dan minat terhadap 

kehidupan. 

2) Memiliki kemauan untuk berterima kasih dan meminta maaf 

serta mampu memfokuskan diri pada sesuatu yang baik dalam 

hidup. 

3) Mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 

(empati). 

4) Kemampuan berhubungan dengan orang lain dan adanya 

dukungan sosial.
46

  

 

g. Perhatian Pemerintah terhadap Lansia 

Agar para lansia dapat tetap berperan dalam pembangunan dan 

tidak menjadi beban bagi masyarakat, pemerintah mencanangkan 

berbagai kebijakan dan program untuk penduduk yang berada dalam 

kategori lansia. Berbagai kebijakan dan program tersebut tercatat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang meliputi:  
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1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan 

sarana ibadah dengan pelayanan aksesibilitas bagi lanjut usia. 

2) Pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya penyembuhan 

(kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik. 

3) Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan 

dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan 

dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan 

olahraga khusus. 

4) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan 

administrasi pemerintah (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup), 

pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, 

pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, 

akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi, penyediaan 

tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, dan penyediaan 

kartu wisata khusus.
47

 

 

4. Hubungan Birrul Walidain dan Kebahagiaan Lansia 

  Seorang anak memiliki peran yang amat penting bagi kehidupan 

orangtua, terutama ketika orangtua telah berusia lanjut. Pada usia lanjut 

orangtua mengalami banyak penurunan dari berbagai aspek sehingga 

bantuan dari anak sangat dibutuhkan. Begitupun bagi orangtua yang 

mengalami masa pensiun. Namun demikian, kesibukan anak dalam bekerja 
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dan perubahan struktur keluarga yang hanya terdiri dari keluarga inti 

terkadang menjadi hambatan untuk menjalankan tugasnya sebagai anak 

secara penuh sehingga orangtua mengalami kesepian, kebosanan, dan 

permasalahan lainnya.  

  Dalam kaitannya sebagai seorang anak, anak wajib berbakti kepada 

kedua orangtua. Bakti ini dapat ditunjukkan dengan menuruti perintah 

orangtua, membagi kelebihan rezeki, merawatnya, dan lain sebagainya.
48

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh XinQi Dong, Manrui 

Zhang, dan E-Shien Chang, bakti seorang anak kepada orangtua ini akan 

membuat orangtua terhindar dari kesepian.49 Sementara itu, XinQi Dong 

dan Manrui Zhang juga menemukan bahwa rendahnya tingkat berbakti 

yang diterima orangtua dari anak memiliki hubungan dengan tingginya 

tingkat stress. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang mendukung 

adanya faktor yang berdampak pada kesehatan. Lansia yang memperoleh 

dukungan emosional yang lebih dari anggota keluarga terdekatnya 

diketahui memiliki kepuasan hidup yang tinggi serta gejala stress yang 

rendah.
50
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