
 ABSTRAK 

Al-Rafika Maulida (2017) : “Do’a Nabi Ibrahim Tentang Pendidikan Anak” 

Doa adalah  permintaan maupun  permohonan seorang  makhluk  kepada 

Khalik-Nya. Dalam hidup, manusia memerlukan kekuatan spiritual yang mampu 

menentramkan jiwa atau menjadi pegangan.Berdoa merupakan suatu kebutuhan 

yang diperlukan manusia dalam kehidupan ini, terlebih saat manusia memerlukan 

pertolongan dan bantuan yang tidak mampu ditanganinya sebagai seorang 

manusia. Banyak do’a yang telah dicontohkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits. Di 

antaranya doa Nabi Ibrahim as. Nabiyullah Ibrahim AS.  beliau adalah sosok 

seorang Rasul, pendidik, Ayah dan suami yang sukses mendidik keluarga dan 

ummat.  Tak ada lagi yang meragukan kualitas keimanan, keshalihan dan 

kepemimpinannya sebagai seorang Nabi, utusan Allah. Demikian pula tentunya 

dengan perannya sebagai ayah dan pendidik. Beberapa tips mendidik anak sangat 

baik untuk dicoba dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, disempurnakan 

dengan memperhatikan dengan detail sosok yang dikisahkan dalam Alquran yaitu 

Nabiyullah Ibrahim AS.   

Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori pustaka (library research) ini 

menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dan literatur-

literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun 

sekunder. Data primer yang disajikan adalah kitab-kitab Tafsir  yang di anggap 

memilki representif. Seperti, Tafsir al-qur’an karangan Abul Fida’ Imaduddin 

Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi ad-Dimasyqi atau yang 

dikenal Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karangan Syeikh Wahbah Az-Zuhaily, Tafsir 

Al-Misbah karangan Prof. DR. Quraish Shihab, MA. Sedangkan data 

sekundernya adalah berupa tulisan tokoh atau orang lain yang secara langsung dan 

tidak langsung membahas doa Nabi Ibrahim terhadap pendidikan anak serta buku-

buku yang relevan dengan tema yang dibahas dalam thesis ini. 

Tesis ini ingin mengupas Apa saja Konsep Do’a Nabi Ibrahim untuk 

kesuksesan anaknya dengan mengggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan 

Do’a Nabi Ibrahim untuk anaknya yang dibatasi dengan Surat Ibrahim Ayat 35-40 

dan Surat Ash-Shaffat ayat 99 -113. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini 

yaitu Membentuk biah yang shalihah dan do’a Nabi Ibrahim meminta agar Nabi 

Isma’il AS menjadi anak yang sholeh. 


