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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Dengan berdoa dan berusaha, setiap manusia akan 

melewati tantangan dan rintangan yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Allah 

menegaskan di dalam Alquran surat Albaqarah ayat 186 tentang bentuk ikhtiar yang sangat 

dianjurkan berdoa.
1
 

                

      

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 

berada dalam kebenaran. ” (QS. Albaqarah: 186)
2
 

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt berada sangat dekat dengan hamba-Nya 

dan menyaksikan sekaligus mengabulkan setiap permohonan doa dari hambanya yang 

shaleh.

                                                           
1Risyad Samawa, Arti dan Kekuatan Doa Menurut Islam, (Artikel Qur‟an Syamil). 
2Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), hal. 28 
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Selanjutnya  term  doa  menurut  istilah  adalah  permohonan hamba kepada Tuhan 

agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan. Permohonan  yang  lahir  dari  

perasaan  lubuk  hati  terdalam  disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepada-Nya. 

Doa juga sebagai penanda bahwa manusia membutuhkan Tuhannya, menunjukkan 

pengabdian, kepasrahan, dan ketundukan dihadapan Allah Swt. Berdoa dan berzikir 

merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang dipraktekan sepanjang saat dan dalam 

seluruh kondisi dan situasi oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, tanpa terkecuali 

pada masa dewasa saat ini. 

Doa juga 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.
3
 Banyak do‟a yang telah dicontohkan dalam al-

Qur‟an dan al-Hadits. Di antaranya doa Nabi Ibrahim AS, Ketika Nabi Ibrahim AS 

dikaruniai anak ketika beliau berusia 86 tahun, sekitar 40 tahun setelah beliau menikah. 

Mula-mula beliau menikah dengan Sarah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, beliau 

menikah dengan Hajar. Dari Hajar-lah beliau mendapat anak pertama, yaitu Ismail bin 

Ibrahim. Nabi Ibrahim AS setelah bertahun-tahun menikah dan hingga mencapai usia lanjut 

masih belum dikarunia seorang anak, mengangkat tangan berdoa dan memohon anak saleh. 

 

 

 

                                                           
3  M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al-Qur‟an  tentang  Zikir  dan  Doa, cet.   ke-3(Jakarta: Lentera Hati, 

2008), hal. 178 
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Do‟a orang tua kepadanya sangat lah mustajab, sebagaimana hadits Rasulullah saw: 

“Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang 

bepergian (safar) dan doa orang yang dizholimi.” (HR. Abu Daud)
4

 

 

Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib 

jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orangtua ingin anaknya menjadi sholeh dan 

baik, maka doakanlah mereka karena doa orangtua adalah doa yang mudah diijabahi. Namun 

ingat sebenarnya doa yang dimaksudkan di sini mencakup doa baik dan buruk dari orang tua 

pada anaknya. Jika orangtua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. 

Sehingga orangtua mesti hati-hati dalam mendoakan anak.
5
 

Hadits ini menunjukkan bahwa doa jelek orang tua pada anaknya termasuk doa yang 

mustajab. Hal itu dibuktikan dalam kisah Juraij berikut ini. Kisah ini menunjukkan bahwa 

doa jelek ibunya pada Juraij terkabul. Kisah ini dibawakan pula oleh Al Bukhari dalam Al 

Adabul Mufrod. 

Abu Hurairah berkata, ”Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 

 

 
 
 
 

                                                           
4
Abu Daud Sulaimanbin a-Asy‟ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad, Sunan Abi Daud (Beirut: Maktabah 

al-Ashriyah),Bab: Ad-Du‟a Bi Zhohri Al-Ghaib, Juz. 2, Hal.89 
5 Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Do‟a orang tua pada Anaknya, Do‟a yang Mustajab (Artikel April 29, 

2011). 
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“Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buaian kecuali Isa bin Maryam dan 

Juraij” Lalu ada yang bertanya, ”Wahai Rasulullah siapakah Juraij?”. Beliau lalu bersabda, 

”Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya (yang terletak di 

dataran tinggi/gunung). Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di 

lereng gunung tempat peribadatannya dan seorang wanita dari suatu desa menemui 

penggembala itu (untuk berbuat mesum dengannya).  

(Suatu ketika) datanglah ibu Juraij dan memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan 

shalat, ”Wahai Juraij.” Juraij lalu bertanya dalam hatinya, 

                                                           
6
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhory, Adabul Mufrod bi at-Ta‟liqat (Riyad: 

Maktabah al-Ma‟arif, 1998), Juz.1, hal.20 
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”Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan shalatku?” Rupanya 

dia mengutamakan shalatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya.  Juraij 

kembali bertanya di dalam hati, ”Ibuku atau shalatku?” Rupanya dia mengutamakan 

shalatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ”lbuku 

atau shalatku?” Rupanya dia tetap mengutamakan shalatnya. Ketika sudah tidak menjawab 

panggilan, ibunya berkata, “Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij sampai 

wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur” Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya.  

Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan 

telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, ”Hasil dari 

(hubungan dengan) siapa (anak ini)?” “Dari Juraij?”, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya 

lagi, “Apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu?” “Benar”, jawab wanita itu. Raja 

berkata, ”Hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari.” Orang-orang lalu 

menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan 

tangannya di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan 

Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya Juraij tersenyum dan para 

pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. 
7
 

Raja lalu bertanya padanya, “Siapa ini menurutmu?”. Juraij balik bertanya, “Siapa 

yang engkau maksud?” Raja berkata, “Dia (wanita tadi) 

                                                           
7Ibid, hal. 21 
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berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu.” Juraij bertanya, “Apakah 

engkau telah berkata begitu?” “Benar”, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, ”Di mana bayi 

itu?” Orang-orang lalu menjawab, “(Itu) di pangkuan (ibu)nya.” Juraij lalu menemuinya dan 

bertanya pada bayi itu, ”Siapa ayahmu?” Bayi itu menjawab, “Ayahku si penggembala sapi.” 

Kontan sang raja berkata, “Apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu 

dengan bahan dari emas.” Juraij menjawab, “Tidak perlu”. “Ataukah dari perak?” lanjut sang 

raja. “Jangan”, jawab Juraij. “Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu?”, tanya sang 

raja. Juraij menjawab, “Bangunlah seperti semula.” Raja lalu bertanya, “Mengapa engkau 

tersenyum?” Juraij menjawab, “(Saya tertawa) karena suatu perkara yang telah aku ketahui, 

yaitu terkabulnya do‟a ibuku terhadap diriku.” Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu 

kepada mereka.” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrod no. 33. Dikatakan 

shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Al Adabul Mufrod no. 25).  Lihat [Bukhari: 60-

Kitab Al Anbiyaa, 48-Bab ”Wadzkur fil kitabi Maryam”. Muslim: 45-Kitab Al Birr wash 

Shilah wal Adab, hal. 7-8]
8
 

Maka sungguh amat bahaya jika keluar dari lisan orang tua doa jelek 

pada anaknya sendiri karena doa seperti itu bisa terkabul sebagaimana dapat 

kita lihat dalam kisah Juraij di atas. Yang terbaik, hendaklah orang tua 

mendoakan anaknya dalam kebaikan dan moga anaknya menjadi sholeh serta 

berada di jalan yang lurus. Ketika marah karena kenakalan anaknya,

                                                           
8 Ibid, hal.22 
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 hendaklah amarah tersebut ditahan. Ingatlah sekali lagi bahwa di saat marah lalu 

keluar doa jelek dari lisan orangtua, maka bisa jadi doa jelek itu terwujud. 

Hendaklah orang tua mencontoh para nabi dan orang sholeh yang selalu mendoakan 

kebaikan pada anak keturunannya. Lihatlah contoh Nabi Ibrahim „alaihis salaam di mana 

beliau berdoa, 

         

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan 

shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim: 40) 

 

           

“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku 

beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (QS. Ibrahim: 35) 

 

Setiap keluarga muslim berkewajiban membimbing dan mengarahkan anak-anak dan 

keturunannya agar menjadi anak yang shaleh. Karena memiliki anak yang shaleh berarti 

seseorang sudah mempunyai “investasi” yang akan dinikmatinya nanti di akhirat kelak. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA yang 

berbunyi: 

9 

                                                           
9Abu alhusain muslim bin al-hajjaj bin muslim, Al-Jami‟ Ash-Shahih, (Beirut: Daar Al-AfaqAl-Jadidah) 

juz.5, hal.73 
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Artinya:  Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya 

kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang 

sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. 

 

Hadits di atas menegaskan bahwa mendidik anak merupakan tugas mulia yang dapat 

mengantarkan orang tuannya menggapai surga. Persoalannya adalah bagaimana agar anak 

kita dapat dan bisa menjadi anak yang shaleh, dalam situasi dan kondisi kehidupan sosial 

budaya serta model pergaulan masyarakat dunia seperti sekarang ini. 

Beberapa tips mendidik anak sangat baik untuk dicoba dan dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari, terlebih lagi jika disempurnakan dengan memperhatikan lebih detail 

sosok yang dikisahkan dalam al-quran yaitu 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.
10

 Demikian pula tentunya dengan perannya sebagai ayah dan 

pendidik.  Namun memang tidak mudah untuk begitu saja memahami atau mencerna konsep-

konsep pendidikannya dalam mendidik keluarga dan ummat. Kalau kita coba mentadabburi 

firman Allah : 

             

      

                                                           
10Agus Salim, Lc, Konsep Pendidikan Para Nabi (Nabi Ibrahim AS), (Tugas Makalah Tafsir Maudhu‟i 

Pendidikan) 
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“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersabrahim, Ibrahim berkata: 

“Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 

fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar”( QS. 

Ashaffat:102) 

 

Kita bisa tarik kesimpulan bahwa bukan pendidikan biasa yang menghasilkan anak luar biasa 

yang dengan akhlak  yang mulia,  keimanan yang memuncak, kesabaran yang tak terbayang, 

kepasrahan dan  terhadap Allah dengan tanpa ada ragu sedikitpun menerima dan melaksanakan 

perintah Allah dan orang tuanya. Maka tidak berlebihan kemudian Allah abadikan dalam ayat 

lain: 

          

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga „Imran 

melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), Ali Imran: 33 

 

Demikian juga Allah SWT memerintahkan ummat ini untuk mengambil tauladan dari 

Nabi Ibrahim berikut orang –orang yang bersamanya, sebuah jaminan keidealan contoh dan 

model dalam semua aspek kehidupan khususnya dalam masalah pendidikan
11

 .firman Allah: 

               

  

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; 

(yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari 

kemudian.dan Barangsiapa yang berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. QS. Al Mumtahanah, 6 

 

                                                           
11Ibid, hal.  
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Doa Nabi Ibrahim mengenai pendidikan anak inilah yang coba penulis akan kupas 

dan kaji untuk dijadikan acuan dan teladan dalam pendidikan islam khususnya pendidikan 

keluarga muslim. Oleh karena itu  berdasarkan paparan di atas penulis sangat tertarik untuk 

mengangkat sebuah tema yaitu  DO’A NABI IBRAHIM TENTANG PENDIDIKAN 

ANAK 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat 22 ayat dalam 5 surat yang membahas doa Nabi 

Ibrahim AS. Setelah penulis melihat variasi-variasi yang terdapat dalam ayat-ayat doa 

Nabi Ibrahim, hemat penulis doa-doa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat 

tema, yaitu: 

a. Doa yang bertemakan tentang Ka‟bah dan Kota Mekkah al-Mukarramah, seperti pada 

surat al-Baqarah ayat 126-127, surat Ibrahim ayat 35-37.   

b. Doa yang bertemakan pada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim AS, seperti pada 

Surat Ibrahim ayat 35– 40, Surat Ash-Shaffat ayat 99-113. 

c. Doa Nabi Ibrahim yang dikhususkan kepada ayahnya yang kafir, seperti pada surat 

Ibrahim ayat 41, Surat Asy-Syu‟araa‟ ayat 86, Surat al-Mumtahanah ayat 4. 

d. Doa Nabi Ibrahim yang bertemakan ketika berdakwah kepada kaumnya, seperti pada 

surat al-Baqarah ayat 260, Surat Asy-Syu‟araa‟ ayat 83-85, dilanjutkan ayat 87-89, 

Al-Mumtahanah ayat 5. 
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Dari pengelompokkan tema-tema di atas, penulis hanya membahas satu tema dari 

beberapa tema di atas. Sehingga pada thesis ini penulis hanya membahas doa Nabi 

Ibrahim terhadap pendidikan anak dan keluarganya. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apa saja Konsep Do‟a Nabi Ibrahim untuk kesuksesan anaknya? 

b. Apakah ada hubungan do‟a yang dibacakan Nabi Ibrahim dengan kesuksesan 

anaknya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep pendidikan anak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS 

sehingga menjadi tauladan bagi ummat islam. 

b. Untuk mengetahui hubungan do‟a yang dibacakan Nabi Ibrahim dengan kesuksesan 

anaknya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat kepada  

semua  pihak,  baik  kalangan  akademisi  maupun  umat  Islam  pada umumnya.  Secara  

spesifik  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat dalam hal-hal berikut: 

a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang tafsir, terlebih tafsir Tahlili. 
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b. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian. 

c. Sebagai sumbangan bagi umat Islam tentang pentingnya mengetahui doa Nabi 

Ibrahim dalam Al-Qur‟an dan Pendidikan Anak bagi umat Islam. 

d. Memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan terlebih kehidupan umat Islam 

sekarang ini. 

e. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar magister di bidang ilmu Tafsir 

Hadits.  

 

D. Sistematika Pembahasan 

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan 

yang sebagaimana di wajibkan secara normatif dalam karya-karya ilmiah. Secara keseluruhan 

penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, yang berisikan: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian. 

Bab Kedua merupakan Tinjauan Umum Tentang Do‟a, yang terdiri dari definisi doa, dan 

penelitian yang relevan.  

Bab Ketiga merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Analisa Data. 
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Bab Keempat merupakan konten Analisis Doa Nabi Ibrahim terhadap Pendidikan Anak, yang 

terdiri ari Analisis Pendapat, dan Kontruksi Pendidikan dalam Doa Nabi Ibrahim. 

Bab Kelima merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


