
Bismilahirohmannirohim 

 

 

Asalamualaikum wr.wb 

Hamdan Wa Syukron lillah, Solaatan wa salaaman ‘ala rosulillah.ammaa ba’du. 

Yang terhormat Dewan juri 

Yang terhormat bapak dan ibu guru yang hadir pada acara ini 

Hadirin dan hadirat yang berbahagia 

Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. 

perkenankan saya ..............  dari SDN 2 Telogorejo 1, pada kesempatan lomba kali ini 

saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul     Adab Kepada Orang Tua 

 

Nah pertama-tama saya mau mengajak kepada semua sahabat yang ada disini.... 

Ayo, bersyukur kepada Allah. Ayo, bersalawat kepada rasulullah. Dan ayo, berbakti kepada 

kedua orang tua kita. 

Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya: 

peluklah kedua tangan orang tua kita kita seraya ucapkan: 

Asalamualaikum ya abi ya umi, 

Asalamualaikum ya abi ya umi, 

Salam indah kupersembahkan, 

Dari Allah Yang Penyayang, 

Salam indah ku persembahkan, 

Dari Allah Yang Penyayang. 

Teman-temaanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu 

merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. 

Ada contoh lagi teman-temanku, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang 

saleh. Ke sekolah tidak malas lagi, tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Nah, 

membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridonya. 

Teman-temanku, Coba dengarkan, ikutilah dan bertepuk tanganlah; 

Aku (prok, prok, prok) 

Anak saleh (prok, prok, prok) 

Rajin solat (prok, prok, prok) 

Rajin ngaji (prok, prok, prok) 

Orang tua (prok, prok,prok) 
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Dihormati (prok, prok, prok) 

Cinta islam (prok, prok, prok) 

Sampai mati (prok, prok, prok) 

Lailahaillah muhammadurosulullah. Yes !!! 

Nah, menghormati orang tua begitu banyak caranya. Diantaranya dengan mentaati apa yang 

mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan 

untuk membelikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa 

yang baik. 

Adab terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Alloh SWT dalam surat Al Isra ayat 23: 

نًاَوقََضٰى َربَُّك أَ  ـٰ ََ  أَۡو َّلا تَۡعبُدُٓواْ إَِّلا إِيااهُ َوبِٱۡلَوٲِلدَۡيِن إِۡحَس ُُ ََ أََحدُ بَ ِِ ََ لۡل ندَ ِِ ا يَۡبََُُنا   إَِّا

ا ) ًٍَّ۬ ي َِ  َڪ
ا قَۡوَّلًٍّ۬ ََ ا َوقُل لاُه ََ ُُ َۡ ََ  أُف  ٍّ۬ َوََّل تَۡنَہ ا فَََل تَقُل لاُه ََ ُُ  (٣٢ِكََل

“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” 

Mengucapkan kata ‘ah’ kepada orang tua tidak dicbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan 

kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. 

Terus, apabila kita hendak pergi sekolah, maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih 

dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan lantas kita pergi begitu saja. Itu contoh kecilnya. 

Nah, apabila kita bisa menghormati orang tua, maka sudah termasuk anak yang soleh. 

Kesimpulan pidato saya ialah adab menghormati orang tua adalah salah satu adab yang baik 

kepada orang tua. Demikianlah, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya 

bermanfaat bagi kita semua. 

Ikan Lohan ikan gurami, banyak terdapat di danau Nongsa  

Segala kesalahan dari kami, dan kebenaran dari Allah yang Esa 

wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq (Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling 

lurus [ISLAM]) 
 

Wasalamualaikum. Wr. Wb 

 

 

 

 



Assalamualaikum wr.wb 

 

Hamdan Wa Syukron lillah,Solaatan wa salaaman ‘ala rosulillah.ammaa ba’du.) 

Yang terhormat Dewan juri 

Yang terhormat bapak dan ibu guru yang hadir pada acara ini 

Hadirin dan hadirat yang berbahagia 

Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. 

perkenankan saya ......... dari SDN 2 Telogorejo.  Pada kesempatan lomba kali ini saya akan 

memberi judul    Berbakti Kepada Orang Tua 

Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang Muslim kita wajib berbakti 

kepada ibu-bapak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 36: 

Yang artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orangtua 

Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, 

Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orangtua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua 

orangtua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar tiada 

terkira. 

Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak 

bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan 

segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada 

terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orangtua kita! 

Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, “Siapakah yang patut 

memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi?” 

“Ibumu,” jawab Nabi singkat. 

”Lalu siapa lagi?” sahabat kembali bertanya. 

“Ibumu,” Nabi tetap memberi jawaban yang sama. 

“Lalu siapa?” sahabat itu terus bertanya. 
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“Ibumu,” lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga tiga kali. 

“Lalu siapa, wahai Nabi?” 

“Ayahmu.” 

Karena itulah, barangsiapa yang durhaka kepada kedua orangtua, niscaya Allah akan 

menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya, duuuuh…. Minta ampun! Pokoknya 

puanas banget, ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Nah, sebagai generasi shalih 

dan shalihah, marilah kita berbakti kepada kedua orangtua dan senantiasa berdoa untuk mereka: 

ااْغفِ  اَلُ ُهما  ًَ ْي َِ ا َربايَانِْي َص ََ ا َك ََ ُه َْ َْ ِلْي َو ِلَواِلدَيا َواْرَح  

Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orangtuaku, dan sayangilah mereka 

sebagaimana mereka telah menyayangiku di kala aku masih kecil. 

Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon 

maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahit-taufiq wal hidayah.. 

َكاتُهُ  ََ ِ َو بَ ةُ اّلل  ََ َُْيُكْم َو َرْح َِ  واَلساَلَُم 

 


