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BAB II 

LANDASAN TEORITIK 

 
 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Do’a 

Do‟a menurut bahasa artinya menyeru dan meminta sesuatu.
12

 Seorang hamba 

yang berdoa kepada Tuhan artinya ia sedang menyeru-Nya dengan beribadah dan 

meminta serta berharap sesuatu dari-Nya. 

Menurut Al-Qur‟an, do‟a mengandung dua makna:  

Pertama, bermakna Ibadah.Berdoa artinya beribadah kepada Allah. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah SWT: 

         

“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-

orang kafir tidak menyukai.”(QS. Ghafir [40]/; 14) 

 

                 

   

“Dan Tuhanmu berfirman, “ Berdoalah kepada-Ku, niscaya kuperkenankan bagimu,. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 

neraka jahannam dalam keadaan yang hina. “(QS Ghafir [40]: 60). 

 

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, Allah mengabarkan tentang adanya 

orang-orang yang tidak mau beribadah kepada-Nya. 

                                                           
12

Muhammad bin mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, Jamaluddin bin Manzur al-Anshori, Lisan al-Arab, 

(Beirut: Daar Shodir, 1414 H), Juz. 14, hal. 257 
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Sungguh, mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Balasan bagi 

mereka adalah neraka jahannam.
13

 

Ibadah artinya menyembah Allah dengan sungguh-sungguh untuk meraup 

rahmatnya dengan disertai rasa takut oleh siksa-Nya. Seoarang hamba yang beribadah 

berarti berharap dan memohon sesuatu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan 

larangan-Nya. Walaupun tidak terlihat adanya permintaan, tetapi hakikatnya ia meminta 

dan berdoa kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat 

dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka 

dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi. (QS. Fathir [35]:29). 

 

 

 

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya".(QS. al-Kahfi [18]: 110). 

 

Shalat berarti doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Sang Pemilik 

Segalanya. Ibadah dan amal soleh yang kita lakukan juga mengandung makna doa, 

karena dalam amal soleh terdapat harapan dan permintaan kepada Allah. 

Walaupun seorang hamba ikhlas beribadah hanya karena Allah, ia tidak bias 

terlepas dari makna doa. Sebab, ibadah tanpa doa tidak ada apa-apanya. Ibadah 

tidak akan tegak dan sempurna

                                                           
13Abu Ezza, Sudah Benarkah Doa Anda?, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hal.4 
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 tanpa doa. Dalam doa terdapat perasaan hina dan butuh kepada Allah, memohon, 

tunduk dan berharap kepada-Nya, mengagungkan dan membesarkan-Nya, menyadari 

kemahakayaan-Nya, kemahaluasan ilmu-Nya., dan kekuasan-Nya.
14

 Sabda Rasulullah 

SAW: 

“Doa adalah ibadah. “(HR. At-Tirmidzi).
15

 

 

2. Hakikat do’a 

Kata Du‟a dan Da‟wa adalah dua bentuk mashdar (kata dasar). Artinya: Mencari 

dan meminta serta memohon merupakan ibadah dan ciri ubudiyah, yang dengannya 

seorang hamba mengharap perhatian dari Allah Swt, memohon pertolongan, mengharap 

kasih sayang, memohon supaya dijauhkan dari bencana dan menampakan sikap butuh 

dan hina, dengan merasa tidak punya daya dan kekuatan kecuali pertolongan-Nya.
16

Jika 

anda memperhatikan pembukaan Al-Quran dan penghabisannya, maka akan tampak oleh 

anda rahasia-rahasia Al-Quran secara menakjubkan. Karena, sesungguhnya Allah Swt 

membuka kitab-Nya di dalam surat Al-Fatihah dengan sebuah do‟a (du t sana), yaitu do‟a 

pujian: 

                                                           
14Ibid, hal. 5 
15 Muhammad  bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak At-Tirmidzi, Al-Jami‟ul Kabir Sunan At-Tirmidzi, 

(Beirut: Daar Al-Gharbi Al-Islmamy, 1998) Bab: Ma Ja‟a fi FadhliDu‟a , juz. 5, hal. 61 
16Abu Zaid, Syaikh Bakar bin Abdullah, Koreksi Dzikir & Doa Sehari-hari, (Jakarta: Darul Haq,2005) 

hal.25 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

 

 

Hanya Engkaulah yang kami sembah
[6]

, dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta pertolongan. Sedangkan Allah Swt mengakhiri kitab-Nya di dalam kedua surat 

Al-Mu‟awwdzatain (Al-Falaq dan An-Nas) dengan do‟a permohonan yang juga 

mengandung do‟a pujian. 

Selanjutnya, perhatikan tinggi dan luhurnya kedudukan do‟a di dalam As-Sunnah 

yang suci. Terdapat hadits riwayat Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, 

“Tidak sesuatu yang lebih mulia di mata Allah Swt dari pada do‟a.”(HR. Ahmad.)
17

 

Dari Nu‟man bin Basyir RA, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda, 

 

Doa itu adalah ibadah,
18

lalu ia membaca, 

 

                                                           
17Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad Asy-Yaibani, Musnad Al-Imam Ahmad 

bin Hanbal, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), Bab: Musnad Abi Hurairah ra, Juz. 14, hal. 360.  
18Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Daar Al-

Ihya), Bab: Fadhl Ad-Du‟a, juz 2, hal. 1258 
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“Dan Tuhanmu berfirman, “ Berdoalah kepada-Ku, niscaya kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 

neraka jahannam dalam keadaan yang hina. “(QS Ghafir [40]: 60). 

 

Dan tiadalah kedudukan dan martabat yang mulia ini, melainkan karena di dalamnya 

terkandung berbagai bentuk penyembahan (ta‟abbud) yang tidak terdapat pada yang lainnya. 

Maka, hal ini menuntut adanya kehadiran hati dan penyembahan kepada Allah Swt dengan 

menghadap (kepadaNya), niat, berharap, tawakkal, cinta kepada apa yang ada pada-Nya, 

serta takut terhadap siksaan-Nya.
19

 Disamping itu, juga menuntut ibadah lisan dari beraneka 

ragam dialek untuk melakukan pengagungan, pemujaan dan penyucian, memohon, meminta, 

dan berdoa serta merendah diri. Juga, menuntut beribadahnya jasad dengan penuh 

kepasrahan dan ketundukan dihadapan Allah Swt, merendah kepada-Nya, dan merasa tidak 

punya daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Nya, sambil memohon pertolongan 

kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya, sampai pada bentuk lain dari ibadah yang terkandung 

di dalam do‟a.
20

 Oleh karena itu, Allah Swt berfirman, 

         

“Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, 

melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya),

                                                           
19Abu Zaid, Syaikh Bakar bin Abdullah, Opcit, hal.25, hal. 27 
20Ibid, hal. 27. 
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 padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya?karena itu kelak (azab) pasti 

(menimpamu)". (QS Al-Furqan [25]: 77). 

 

Maksudnya, Allah tidak akan mengindahkan anda, kecuali kalau ibadah anda 

mencakup kedua macam jenisnya: 

Pertama, do‟a ibadah dengan seluruh macam jenisnya yang tampak dan yang tidak 

tampak, yang berupa perkataan, perbuatan, niat dan meninggalkan (seluruh larangan-

larangan) yang memenuhi hati dengan keagungan dan kemuliaan Allah Swt. 

Kedua, do‟a permohonan, yaitu seorang hamba kepada Rabb-nya dan permintaan 

kepada-Nya akan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat, 

mencegah apa yang dapat membahayakannya, dan menghilangkan musibah yang telah 

menimpanya.  

Dengan demikian, jelaslah korelasi antara dua macam jenis do‟a. Do‟a ibadah dan 

do‟a permohonan, baik secara ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Maka, tidak boleh 

mengalihkan sedikitpun dari do‟a ini, kecuali hanya untuk Allah Swt semata. Barangsiapa 

yang mengalihkan sedikit saja darinya untuk selain Allah Swt, maka sungguh dia telah 

berdo‟a, menyembah, shalat, berbuat taat kepada selain Allah Swt. Dan dengan begitu dia 

pun telah menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik besar yang mengakibatkan dia keluar 

dari agama menurut kesepakatan (ijma‟ seluruh) umat islam.
21

 

Barangsiapa yang meneliti secara detail ayat-ayat Al-Quran Al-„Azhim berkaitan 

dengan ancaman terhadap perbuatan syirik terhadap Allah Swt, maka dia akan mendapati 

bahwa kebanyakan ayat-ayat itu tentang ancaman

                                                           
21Ibid, hal. 29. 
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 terhadap syirik di dalam do‟a. Dari sini, maka do‟a merupakan salah satu inti 

keyakinan, serta pengesaan kepada Allah di dalam Rububiyah, Uluhiyah, serta Asma dan 

Sifat-Nya.Dan upaya menyelisihinya termasuk penyakit-penyakit syubhat yang berkutat 

antara syirik dan perangkat-perangkatnya yang berupa bid‟ah dan hal-hal baru yang 

dimunculkan. 

Doa (dalam arti luas seperti dipaparkan di muka) dapat menimbulkan kekuatan yang 

sangat luar biasa pada diri seseorang atau sekelompok orang, di mana kekuatan itu mampu 

menerobos atau mematahkan kekuatan-kekuatan fisik yang kokoh dan tangguh sekalipun. 

Kekuatan fisik pada dasarnya hanyalah merupakan kekuatan luar yang masih berada dbawah 

kekuatan dalam kekuatan batin, karena itu kekuatan fisik atau kekuatan lahir itu tidak dapat 

diandalkan sepenuhnya. Doa yang diucapkan dengan tulus ikhlas, sepenuh hati dan sepenuh 

kepercayaan kepada Allah adalah sebenarnya merupakan hubungan bathin dengan Allah 

yang maha kuasa. Dan kalau bathin kita sering kita hubungkan, kita sambung dengan Allah 

dengan jalan berdoa, memuja dan memuji Allah maka lama kelamaan akan timbullah 

kekuatan bathin kita yang kadang-kadang tidak kita sadari adanya. Memang didalam diri 

setiap manusia terdapat potensi kekuatan bathin semacam itu yang kalau dikembangkan 

benar-benar maka akan keluarlah nampaklah potensi yang selama itu tersimpan didalam diri 

seseorang.
22

 

                                                           
22Drs. Muhammad Ihsan, Bagaimana Agar Do‟a Kita Terkabul, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981),hal. 9 
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Membiasakan diri untuk berdo‟a bisa menjadi sebab-sebab terhindar dari bala‟ 

(cobaan) dan menolak kesengsaraan, sebagaimana firman Allah Swt kepada Nabi Ibrahim 

AS, 

              

“Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan 

berdoa kepada Tuhanku".(QS Maryam [19]:48) 

 

Dan firmanNya melalui perkataan Zakariah AS, 

              

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku”.(QS Maryam 

[19]:4) 

 

Banyak sekali bala‟ yang tercegah karena do‟a, banyak sekali cobaan dan ujian yang 

dihapuskan oleh Allah Swt karena do‟a, juga musibah disirnakan oleh Allah Swt karena do‟a, 

serta dosa dan maksiat diampuni oleh Allah Swt karena do‟a. Do‟a bisa sebagai benteng diri 

dari godaan setan, dan temeng dari lemparan anak panah. Sungguh, Allah Swt berfirman, 

       

“ Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.  (QS.An-Nisa [4]:102. 

 

Banyak sekali karunia dan nikmat baik yang tampak maupun yang tidak 

tampak tidak mampu diperoleh berkat bantuan do‟a, yaitu berupa kemenangan, 

kemuliaan, kemapaman dan ketinggian derajat di dunia dan akhirat.Sungguh, 

betapa besarnya kedudukan do‟a ini dan betapa agungnya 
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karunia dan nikmat Allah Swt yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya berupa 

do‟a.
23

 

Semua keutamaan dan kebaikan ini termasuk bentuk kemustajaban.Maka, menjadi 

benarlah bila do‟a permohonan merupakan salah satu kewajiban yang paling penting dan 

agung. Oleh Karena itu, do‟a merupakan tradisi para Nabi, sebagaimana telah disebutkan 

kisah mereka oleh Allah Swt di dalam firmanNya, 

               

     

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) 

perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan 

cemas
[970]

. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami. (QS.Al-Anbiya 

[21]:90) 

 

Lain dari itu, nash-nash syar‟I yang menganjurkan untuk berdo‟a sangat banyak 

sekali, yaitu dengan bentuk yang merupakan batas akhir ketergantungan hati manusia 

terhadap sang Penciptanya. Sesungguhnya do‟a ini adalah senjata bagi seorang mukmin, 

benteng yang sangat kokoh bagi seorang muslim, dan keleluasan wilayah bagi seorang 

hamba yang banyak mengeluh. Yaitu orang yang jika diberi maka dia akan menyambung 

hubungan dan jika disia-siakan maka dia akan dikucilkan. Oleh karena itu, mengabaikan do‟a 

merupakan tindak penodaan terhadap agama, dan sikap 

                                                           
23Ibid, hal. 11 
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berpaling dari Tuhan semesta alam. Barangsiapa berpaling dari Allah Swt, maka 

Allah juga akan berpaling darinya.
24

 

Adapun  setelah kematian, maka do‟a bisa menjadi tali penghubung yang dengannya 

seorang muslim berhubungan dengan muslim yang telah meninggal. “Ya Rabb kami, 

ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan 

iman.”,dan dalam sebuah hadits shahih disebutkan:”   atau anak shalih 

yang senantiasa mendo‟akannya
25

.” Do‟a dan sedekah yang diperuntukkan pahalanya bagi 

orang mati, keduanya bisa sampai kepada orang mati menurut kesepakatan ulama (ijma‟).
26

 

 

3. Etika Dalam Berdoa 

a. Memilih Waktu 

Seorang muslim dalam berdoa hendaklah memilih waktu dan situasi yang baik, 

sehingga doanya dapat dikabulkan Allah. Seperti pada hari Arafah, hari jumu‟ah, bulan 

Ramadhan, malam lailatul qadar, waktu sahur (menjelang subuh), atau ditengah 

keheningan malam.
27

 

Hari Arafah, adalah hari dimana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia 

berkumpul disuatu tempat, padang Arafah. Mereka berkumpul untuk mendekatkan diri 

kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah memuji keistimewaan hari 

Arafah:  

                                                           
24Ibid, hal.15 
25Muslimd bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Daar Ihya‟ 

At-Turas, )Bab: Ma Yalhaqu al-insan min ast-stawab ba‟da wafatihi, Juz. 3, hal. 1255. 
26Ibid, hal.17. 
27Abu Naufal Al-Mahalli, Do‟a yang di Dengar Allah, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2000), hal. 49. 
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“Sebaik-baik do‟a adalah do‟a pada hari Arafah”.

28
 

Bulan Ramadhan memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa dikarenakan 

termasuk bulan mulia. Pada bulan itu pintu-pintu syurga dibuka selebar-lebarnya, 

sebagaimana ditegaskan Rasulullah:  

 
Pada bulan Ramadhan pintu-pintu neraka ditutup rapat, pintu-pintu surga dibuka lebar-

lebar, setan-setan dibelenggu, dan malaikat mengumandangkan panggilan:” (HR. 

Bukhari)
29

 

 

Hari Jum‟ah memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa dikarenakan 

termasuk hari yang paling mulia dalam satu minggu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

r.a.. Rasulullah saw pernah membicarakan tentang hari jum‟at lalu beliay bersabda: 

“Pada hari itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim sholat berdoa 

memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan Dia akan 

mengabulkannya.” Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang kami pahami 

untuk menunjukkan masanya yang tidak lama.” (HR. Bukhari)
30 

 

Setiap muslim hendaklah memperbanyak doa pada hari jum‟ah. Sebabnya di 

dalamnya terdapat waktu yang apabila seseorang 

                                                           
28Muhammad  bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak At-Tirmidzi,Sunan At-Tirmidzi,(Beirut: Jami‟ al-

kabir)juz. 5, hal. 464 
29Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, Shohih Al-Bukhari, (Damaskus: Daar Thuqi 

An-Najah, 1422H),Juz.2, hal.13. 
30Ibid, Juz.3, hal.25. 
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memanjatkan doa pasti dikabulkan Allah. Di kalangan ulama terjadi beda 

pendapat tentang waktu mustajab tersebut. Ada yang mengatakan, mulai awal (pagi) hari 

jum‟ah hingga terbit matahari.Ada yang mengatakan, ketika khatib duduk diantara dua 

khutbah.
31

 

Malam lailatul qadar memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa 

dikarenakan termasuk malam yang dimuliakan Allah. Beribadah di dalamnya lebih baik 

daripada beribadah seribu bulan.Rasulullah bersungguh-sungguh dalam mencarinya, 

yakni pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan. Pada waktu itu Rasulullah 

memperbanyak bacaan doa, istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah dengan 

memperbanyak amal shalih. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan: 

 
”Barangsiapa melakukan ibadah pada malam qadar (lailatul qadar) dilandasi iman dan 

keikhlasan hati, maka diampunilah dosan-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari).
32

 

 

Waktu sahur (menjelang subuh) memiliki keistimewaan untuk memperbanyak 

doa dikarenakan saat itu hati seseorang dalam keadaan tenang, bersih lagi suci. Terhindar 

dari memikirkan kotornya kebendaan dan duniawi. Allah telah menguji orang-orang yang 

bertafakur diwaktu sahur: 

 

 

 

                                                           
31Abu Naufal Al-Mahalli, Opcit, hal. 49. 
32Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, Shohih Al-Bukhari, (Damaskus: Daar Thuqi 

An-Najah, 1422H), Bab: Man Shoma Ramadhana Imanan, Juz.3, hal.26. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwan berada di dalam taman-taman 

surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka 

oleh Tuhan mereka.Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang 

yang berbuat baik.Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.Dan diakhir-akhir malam 

(waktu sahur) mereka memohon ampunan kepada Allah.”(QS. Adz-Dzariat: 15-18). 

 

Pada waktu sahur, Allah menebarkan ampunan dan rahmatNya kepada setiap 

manusia yang memanjatkan doa. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan: 

 

 “Rabb kita tabaraka wa ta‟ala turun kelangit dunia sepertiga malam, sia lalu berkata: 

“Barangsiapa berdoa kepadaKu, pasti Aku kabulkan. Barangsiapa meminta sesuatu 

kepadaKu, pasti aku beri.Dan barangsiapa memohon ampunan kepadaKu, pasti Aku 

ampuni. “(HR. Bukhari)
33

. 

 

Amrin bin Abasah pernah mendengar Rasulullah memberi perintah: “Pada pertiga 

malam yang terakhir posisi Allah sangat dekat sekali dengan hamba-Nya yang berdoa. 

Apabila kamu mampu menjadi orang yang senantiasa berzikir pada sepertiga malam 

terakhir, maka lakukanlah. “(HR. Tirmizi dari Amrin bin Abasah). 

                                                           
33Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, Shohih Al-Bukhari, (Damaskus: Daar Thuqi 

An-Najah, 1422H),Juz.2, hal.53. 
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Disamping keterangan di atas, ada pula waktu yang apabila digunakan oleh 

seorang muslim untuk memperbanyak zikir dan doa, maka kemudian permohonanya 

dikabulkan Allah. Yakni ketika bersujud di hadapan Allah, di antara adzan dan iqamah, 

sesudah dan sebelum melakukan shalat, ketika turun hujan, dan ketika perang 

menegakkan agama Allah sedang berkecamuk.Dalam hal ini banyak kita temukan hadis-

hadis Nabi. Di antaranya adalah ketegasan Rasulullah: “Pada waktu seseorang sedang 

melaksanakan sujud posisi Allah sangat dekat sekali dengannya. Maka ketika sedang 

sujud perbanyaklah doa, dan berkeyakinanlah bahwa Allah pasti megabulkan doamu.” 

(HR. Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah). 

Doa antara azan dan Iqomah dikabulkan Allah, telah ditegaskan dalam sebuah 

hadits: “Tidak akan pernah ditolak doa yang dipanjatkan antara waktu azan dan iqomah.” 

Lantas ada seorang sahabat yang bertanya: “Apa yang harus aku mohon, ya rasulullah?” 

jawab Rasulullah: ”mohonlah keselamatan dunia dan akhirat.” (HR. Abu dawud dan 

Tirmizi dari Anas). 

Bila diatas diterangkan tentang dikabulkannya sebuah doa berkait erat dengan 

masalah waktu, maka ada pula doa yang dikabulkan berkait dengan tempat. Diantaranya 

adalah doa yang dipanjatkan di Mekkah, di Madinah, di padang Arafah, dan di mesjid-

mesjid, lebih-lebih di masjidil Haram, masjid Nabawi, dan masjidil Aqsha. Di tempat-

tempat itulah hati seseorang dapat memperoleh ketenangan, kesucian dan ketenteraman 

sehingga semakin khusyu‟ dalam memanjatkan doa. Karena itu hendaklah
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 setiap muslim memperbanyak doa di tempat atau pada waktu yang telah 

diterangkan diatas, sehingga ampunan dosa, rahmat dan anugerah Allah bisa diraih.
34

 

4. Mengangkat Tangan dan Menghadap Kiblat 

Seorang muslim ketika berdoa hendaklah menghadap kiblat. Sebab yang 

demikian adalah sunat. Di samping itu hendakalah mengangkat tangan ketika berdoa, dan 

mengusap kedua telapak tangan ke wajah ketika selesai berdoa. Yang demikian adalah 

bagian dari sunnah Rasul. Dalil-dalil mengenai hal ini banyak sekali hingga mencapai 

tingkatan mutawatir ma‟nawi. Diantaranya hadist Abu Hurairah, bahwa Nabi 

Shallallahu‟alaihi Wasallam bersabda: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. 

Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana 

yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta‟ala berfirman, „Wahai para Rasul, 

makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan shalih‟ (QS. Al Mu‟min: 51). Alla 

Ta‟ala berfirman, „Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik 

yang telah Kami berikan kepadamu‟ (QS. Al Baqarah: 172). Lalu Nabi menyebutkan 

cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang, hingga sehingga 

rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata: 

„Wahai Rabb-ku.. Wahai Rabb-ku..‟ padahal makanannya haram, minumannya haram,

                                                           
34Abu Naufal, Opcit, hal. 54 
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 pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya 

dikabulkan?” (HR. Muslim)
35

 

 

Doa yang dipanjatkan disertai mengangkat tangan mudah dikabulkan Allah. 

Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan: “Sesungguhnya Tuhanmu hidup kekal lagi 

maha mulia, merasa malu terhadap hambaNya yang mengangkat tangan tinggi-tinggi 

ketika berdoa, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengabulkan permohonannya.” 

(HR. Abu Dawud dan Tirmizi dari Salman Al-Farisi). Dalam riwayat lain Umar bin 

Khattab menegaskan: “Rasulullah apabila berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, 

kemudian mengusap kedua telapak tangannya ke wajah setelah selesai berdoa.” (HR. 

Tirmizi dari Umar bin Khattab). Jadi, berdoa sambil mengangkat tangan dan menghadap 

kiblat senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Sebab hal itu adalah bagian dari etika 

berdoa, dengan harapan agar doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah Swt.
36

 

5. Dimulai dengan Memuji Allah 

Seseorang muslim ketika berdoa hendaklah memulai doanya dengan memuji 

keagungan Allah, dan bershalawat kepada Nabi baik ditengah, diawal maupun diakhir 

doa. Kata "dzikr" menurut bahasa artinya ingat.Sedangkan dzikir menurut pengertia 

syariat adalah mengingat Allah SWT dengan maksud untuk mendekatkan diri 

kepadaNya. Kita diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah untuk selalu mengingat 

akankekuasaan dan kebesaranNya sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong 

dan takabbur 

 

 

                                                           
35Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Daar Ihya‟ At-

Turas, ) Juz.2, Hal.703 
36https://muslim.or.id/9295-mengangkat-tangan-ketika-berdoa.html 

https://muslim.or.id/9295-mengangkat-tangan-ketika-berdoa.html
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Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang 

sebanyak-banyaknya." (QS. Al-Ahzab : 41). 

Berdzikir dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan 

bagaimanapun, kecuali ditempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Seperti 

bertasbih dan bertahmid di WC. 

 

               

     

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran : 191).  

 

6. Rahasia keitimewaan Do’a 

Keistimewaan adalah nilai lebih yang dimiliki suatu hal. Membahas keistimewaan 

doa berarti menjelaskan nilai lebih yang terkandung dalam doa. Mengenai hal ini 

Rasulullah saw telah bersabda: 

 

 “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, meriwayatkan Nabi saw bersabda: “Tidak ada 

sesuatu yang lebih mulia bagi Allah dari pada doa.”(HR. Ahmad,)
37

 

 

Mengapa doa dikatakan sebagai sesuatu yang yang paling mulia? Sebab, dalam 

doa terkandung banyak sekali hikmah dan pengetahuan Ilahiyah (Ketuhanan). Hikmah 

serta pengetahuan yang terkandung dalam doa itu tidak akan diketahui dan dapat 

dirasakan kecuali oleh mereka yang 

                                                           
37Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad Asy-Yaibani, musnad al-imam Ahmad 

bin Habal,(Beirut: Muassasah Ar-Risalah)Juz. 14, hal. 360.  
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telah melakukan dan menyelami doa.Apabila seorang hamba berdoa dan ia tidak 

putus asa dan terus berdoa, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu hikmah dan 

pengetahuan dalam hatinya.
38

 Ia akan menjadi manusia yang memperoleh kebaikan demi 

kebaikan, kemuliaan, serta keberuntungan dari sisi-Nya. Sejatinya, apa yang dia dapatkan 

dalam doa itu jauh lebih baik baginya daripada apa yang dia minta.Jika apa yang diminta 

itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara dunia, Allah akan memberinya sesuatu 

yang terbaik baginya. Dan apabila yang dimintanya itu adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan keberuntungan akhirat, doanya itu akan menjadi wasilah yang akan 

menyampaikannya pada kebahagiaan abadi.
39

 

Sesungguhnya, doa itu sendiri memiliki kedudukan dan nilai kebaikan yang jauh 

lebih tinggi dari pada suatu pemberian yang diharapkan dalam doa. Apakah kita tidak 

mendengar dan membaca firman allah swt. 

               

“Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai kedarat, tiba-

tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).Agar mereka mengingkari nikmat yang 

telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam 

kekafiran).” (QS. Al-Ankabut [29]:65-66). 
 

Ketika mendapatkan musibah, ujian, dan cobaan, lalu kita mengangkat kedua 

tangan dan menundukkan kepala sambil berdoa dengan 

                                                           
38Abu Ezza, Opcit, hal. 25 
39. Ibid, hal.29 
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mengikhlaskan hati kepada-Nya, hal itu jauh lebih baik di sisi Tuhan dari pada 

setelah menerima ijabah dan pemberian. Bukankah yang menghalangi manusia untuk 

kembali mengingat Allah adalah pemberian dan harapan yang terkabul dari doanya? 

Sudah merupakan watak dari manusia bahwa dia akan mendekat kepada Rabb-Nya ketika 

harapan hidupnya sudah hampir putus.
40

 

Ibnu Uyainah pernah berkata, “Apa yang dibenci seorang hamba lebih baik 

baginya daripada apa yang disukainya. Itu karena apa yang dibencinya akan 

menggerakkannya untuk berdoa, sedang apa yang disukainya akan melalaikan dirinya 

dari bersyukur kepada-Nya(doa).” 

Berkaitan dengan hal itu, salah seorang ulama pernah mengatakan,”Aku lebih 

takut jika tidak dibukakan bigiku pintu doa dari pada terkabulnya doa itu.” 

Umar ra berkata, “Aku tidak memperhatikan sepenuhnya pada ijabah, namun 

perhatianku tertuju pada doa. Jika aku di ilhami doa, pasti ijabah akan menyertainya.” 

Pekataaan Umar ra ini adalah ungkapan hati yang benar-benar mengenal Allah, yang 

mengetahui bahwa ketika allah menakdirkan ijabah, Dia juga menakdirkan doa yang 

selalu akan menyertainya. 

Dikatakan,”Doa itu memberikan konsekuensi kehadiran sesuatu, sedangkan 

pemberian memberikan konsekuensi hilang nya sesuatu. Dan, 

                                                           
40Ibid, hal. 27 
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berada pada pintu kehadiran itu lebih sempurna dari pada berhadapan dengan 

sesuatu yang akan hilang.” 

Dengan demikian, menghadapkan diri kepada Allah untuk berdoa dan hanya 

berharap kepada-Nya adalah sebuah pertolongan dan anugerah besar yang harus kita 

syukuri. Sedangkan ijabah atau terkabulnya doa adalah karunia yang lain. 

Sebuah ungkapanyang sangat terkenal mengatakn, “Istiqamah itu lebih baik 

dibandingkan dengan seribu karamah,” ini berarti, doa yang dipanjatkan dengan 

istiqamah lebih utama dari pada seribu kemuliaan dari terkabulnya doa. Sebab, doa 

sanggup meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan, sedang terkabulnya doa sering kali 

mengundang kesombongan. Doa itu mengundang kedekatan dengan Rabb, sedangkan 

pemberian lebih banyak menyebabkan lupa pada sipemberi. Doa itu hanya diberikan 

kepada orang dikehendaki baik oleh-Nya, sedang ijabah dan pemberian itu diberikan-Nya 

kepada siapapun, baik yang dicintai atau yang dimusuhi-Nya.
41

 

Dalam makna inilah doa menjadi sesuatu yang lebih mulia, lebih unggul, dan 

lebih bermanfaat dari pada apa yang diminta dan dikabulkan. Pantas saja jika baginda 

Rasulullah saw bersabda: 

Artinya: “sebaik-baik ibadah adalah doa.” (HR. Ibnu Majjah)
42

 

 

 

 

                                                           
41Ibid, hal. 29 
42Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Daar Al-

Ihya), Bab: Fadhl Ad-Du‟a,, juz 2, hal. 1258 
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Berbahagialah jika telah dibukakan pintu doa, karena itu berarti kita akan 

mendapatkan hikmah pengetahuan, kedekatan dengan rabb, ijabah, kebaikan, dan 

keberkahan.  

Diriwayatkan dari ka‟ab ra, “ketika Nabi Musa as bermunajat kepada Allah, ia 

berkata, “wahai tuhanku!Balasan apa yang akan diberikan kepada orang yang tiada henti-

hentinya berdoa, merendahkan diri, dan tunduk?” Allah swt berfirman,”Wahai Musa! 

Aku akan menghindarkan bencana darinya dan menolongnya dari kesulitan-kesulitan 

akhirat. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang berbagai rahasia keistimewaan yang 

terkandung dalam doa, dibawah ini kami kemukakan beberapa hikmah pengetahuan yang 

bisa diperoleh ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. 

a. Doa sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah 

Mengapa doa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Sebab, doa itu mampu 

mendatangkan kehadiran hati dan mengingat Allah saat kita berdoa. Kebanyakan 

manusia akan sanggup memfokuskan hati dan mengikhlaskan niatnya kepada Allah saat 

dia sedang terdesak dalam doanya. Dan ketika seorang hamba mendekat kepada-Nya 

dengan doa, maka Dia pun akan mendekat kepada hambanya dengan rahmat_Nya.
43

 

Allah telah mengabarkan kedekatannya dengan hamba yang sedang berdoa 

kepadanya. Firman-Nya 

 

                                                           
43Abu Naufal Al-Mahalli, Opcit hal. 31,  
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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 Al-Baqarah [2]: 186) 

 

Doa adalah sarana dan media yang bisa menghantarkan hati manusia untuk bisa 

mengingat Allah, maka dengan itu doa merupakan amal ibadah yang sangat efektif untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.  

Mengingat Allah itu umumnya dilakukan manusia pada saat dia sedang terdesak 

dengan kebutuhan dan hajad, yakni ketika ia sedang berdoa. Allah SWT berfirman: 

   

“Dan apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. (QS Fussilat [41]: 51). 

 

Demikian itulah sifat manusia, ketika mendapat keburukan dan kejelekan, dia 

akan berdoa dengan sepenuh hati dan mengikhlaskan niat. Kebutuhan, keterdesakan, dan 

hajad itu mampu mendatangkan doa, dan doa menyebabkan hati merendahkan diri 

kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. Dengan itu dicapailah dzikir yang merupakan 

semulia-mulianya ibadah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda: 
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Artinya: Ibadah yang paling utama adalah doa (HR Ibnu Majjah).
44

 

Ujian dan cobaan lebih banyak dialami oleh para nabi dan kekasih Allah dan yang 

semisal dengan mereka. Sebab, ujian dan cobaan akanmendorong hati mereka untuk 

senantiasa mengingat Allah, butuh pertolongan-Nya, serta merendahkan diri terhadapnya. 

Sabda Rasulullah: 

“Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal 

mereka. (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Madjah dan Tirmizi). Sedangkan kecukupan, 

kekayaan, dan kesenangan duniawi itu lebih sering mengakibatkan sikap takabur dan 

kesombongan. Firman Allah SWT: 

           

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,karena dia melihat 

dirinya serba cukup. (QS Al-„Alaq [96]: 6-7) 

 

Sesungguhnya adanya musibah, kesulitan, dan penderitaan itu supaya manusia 

mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Firman Allah SWT: 

                

“Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya 

mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan 

penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.(QS Al-A‟raf [7]: 94). 

 

Beruntunglah jika saya atau anda ditimpa musibah yang karenanya kita mau 

berdoa dan menghadapkan diri kepadanya. Itu berarti kita dikehendaki Allah menjadi 

orang yang dekat dengannya. Dengan berdoa,

                                                           
44Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Daar Al-

Ihya), Bab: Fadhl Ad-Du‟a,, juz 2, hal. 1258 
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 kita akan semakin dekat dengan yang maha kuasa.
45

 Dengan berdoa, rahmat 

Allah akan tercurah pada diri kita. Dalam sebuah atsar disebutkan: 

“Allah menurunkan ujian kepada seorang hamba yang sholeh dari hamba-hamba-Nya. 

Dan kepada malaikat Dia berkata, agar aku mendengan suaranya (doa dan 

permintaannya)” Jadikanlah musibah itu sebagai momentum untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

b. Doa Sebagai Pintu Menuju Ma’rifatullah 

Asal dari makna ibadah adalah kerendahan dan kehinaan.Dengan demikian, 

beribadah berarti merendahkan diri dan merasa hina dihadapan Allah. Allah SWT 

berfirman: 

          

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku. (Adz-Dzariyat: 56) 

 

Makna “liya‟budun” sebagaimana pada ayat 56 berarti agar mereka menghinakan 

diri, merendahkan, dan menyembah. 

Apabila doa adalah inti dan otak ibadah, doa memberikan manfaat untuk 

mengetahui kehinaan seorang hamba dan memahami keagungan dan kemuliaan Rabb, 

dan ini adalah dasar dari penyembahan dan pengenalan diri terhadap Allah SWT. Dengan 

demikian, doa merupakan kunci yang membukakan pintu ma‟rifah kepada Allah.
46

 

Ma‟rifatullah berarti mengenal Allah sebagai pencipta dan tuhan alam semesta. 

Sesungguhnya, manusia terhalangi dari ma‟rifatullah karena

                                                           
45Abu Naufal Al-Mahalli, Opcit hal. 35. 
46Ibid, hal. 36 
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 kesombongan dan keangkuhan yang menutupi hati dan pikirannya, sehingga 

dengan kesombongannya itu ia telah menjadi manusia yang paling bodoh terhadap 

dirinya. Seandainya manusia bisa menghilangkan kesombongannya, tentu dia akan 

mampu mengetahui hakikat dirinya. Dan seperti itu umumnya dialami manusia ketika 

sedang ditimpa bahaya, lalu dia berdoa. Ketika itulah simpul-simpul kesombongan yang 

ada dalam hatinya akan runtuh, dan terbukalah tabir kebodohan yang menutupi hati dan 

pikirannya. Dengan itu, kesempatan untuk mengetahui kehinaan diri dan kemuliaan Rabb 

akan terlihat jelas saat seorang hambah memanjatkan doa. Dikatakan, “ Barang siapa 

mengetahui dirinya, ia akan mengetahui Tuhannya”.
47

 

Maksudnya, siapa saja yang mengenal kelemahan dirinya, dia akan mengenal 

kekuatan Rabbnya. Siapa saja yang mengenal kehinaan dan kerendahan dirinya, dia akan 

mengenal kemuliaan dan keagungan Rabbnya. Siapa saja yang tidak mengenal ketidak 

berdayaan dan keapesan dirinya, maka dia akan menganal keperkasaan dan kekuasaan 

Rabbnya. Siapa saja yang mengenal kesendiriannya, dia akan mengenal keesaaan 

Rabbnya. Siapa saja yang mengenal kemiskinan dan kefakiran dirinya, ia akan mengenal 

kekayaan dan kecukupan Rabbnya. Demikianlah seterusnya.
48

 

Ketika saya dan anda berdoa, berarti kita sedang butuh, dan Dialah yang maha 

kaya yang sanggup memenuhi kebutuhan semua makhluk. 

 

 

 

                                                           
47

M. Murni, Konsep Ma‟rifatullah Menurut al-Ghazaly, (Suatu Kajian Tentang Implementasi Nilai-Nilai 

Akhlak al-Karimah), (Banda Aceh, Artikel 2015).  
48Ibid, hal. 37. 
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“ Allah tempat bergantung”. (QS. Al-Ikhlas, Ayat: 2) 
 

Ash-Shomad artinya dzat yang dituju dakam semua kebutuhan makhluk. 

Mengapa demikian? Karena Dialah yang maha mengetahui segala pengetahuan, yang 

mahakasih dan pemurah yang memberi tanpa harus diminta, yang menciptakan makhluk 

dan bertanggung jawab atas mereka, yang dimintai pertolongan oleh orang-orang yang 

memohon pertolongan kepadaNya, dan yang lainya dari sifat-sifat kesempurnaan yang 

hanya pantas disandang olehNya. 

Jika Nabi saw menganjurkan kita agar meminta kepada Allah, sampai hal yang 

remeh sekalipun, itu mengandung maksud supaya kita senantiasa merasa butuh 

kepadaNya. Dan dengan begitu, kita akan semakin mengenal sifat-sifat keagungan dan 

kesempurnaan-Nya. 

Ketika kita berdoa, berarti kita merasa kalau diri kita lemah.Saat itulah kita 

mengenal kelemahan, kehinaan, dan ketidakberdayaan manusia. Dan itu berarti kita juga 

telah mengetahui dan sanggup memahami kalau Rabb yang dipanjatkan doa kepadaNya 

adalah dzat yang Maha Kuat dan Perkasa.
49

 

Watak asli manusia itu adalah takabbur. Apabila mendapatkan kecukupan dan 

kekayaan, dia akan kembali kewatak aslinya, yakni sombong. Tapi jika terjatuh dan 

ditimpa kesulitan, musibah, atau sesuatu

                                                           
49Mochamad Bugi, 22 Tanda Iman Anda Sedang Lemah,(Artikel Dakwatuna: 2008)  
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 yang tidak disenanginya, dia akan segera kembali tunduk dan merendahkn diri. 

Ketika seorang hamba berdoa, dia akan menyadari dua kehadiran dalam dirinya, 

yakni: 

1. Eksistensi yang mengucapkan doa 

2. Eksistensi dzat yang di seru 

Menyadari eksistensi diri berarti mengakui keberadaan diri sebagai makhluk yang 

yang lemah, tidak berdaya, dan fakir. Dia akan mengetahui makna hakikat yang 

sebenarnya bahwa keberadaan diri dan kesempurnaan wujudnya tidak bisa lepas dari 

pertolongan Allah. 

Sedangkan menyadari eksistensi dzat yang diseur berarti mengakui keberadaan 

Rabb nya sebagai Ilah yang mempunyai segala kekuatan, kekuasaan, kemampuan, dan 

kesempurnaan. Dialah yang seharusnya dijadikan tempat bergantung dan menaruh segala 

harapan dan cita-citanya. 

Dari pintu ma‟rifat ini, orang yang rajin berdoa akan mengingat ketingkat tauhid, 

mengesakan Allah. Yakni meyakini dengan sesungguhnya bahwa segala sesuatu selain 

Allah hanyalah sarana. Harta dunia, kekuasaan, kemampuan manusia, dan kedudukan, 

semuanya adalah semu, dan allah-lah Dzat Esa yang berkuasa atas semuanya.
50

 

Karena itu, hendaklah tujuan utama seorang hamba dalam berdoa adalah melahirkan 

sikap butuh, tunduk, patuh, dan pasrah kepadaNya.Selama 

                                                           
50

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Harta Dan Kekayaan Dalam al-Qur‟an al-Karim, (Artikel: 2016)  
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seseorang belum bisa menghadirkan kefakiran dalam doanya, dia belum benar-benar 

berdoa. 

c. Doa sebagai Sarana Memperbaiki Prasangka kepda Rabb 

Dalam doa terdapat (raja‟) dan cita-cita. Orang yang berdoa kepada Allah bererti 

dia menaruh harapan dan cita-citanya kepada Allah.Dia percaya bahwa hanya Allah lah 

yang sanggup memenuhi harapannya itu. 

Jika berdoa, berarti berharap dan memohon kepada Allah. Orang yang berdoa heruslah 

memiliki prasangka yang baik kepada yang dimintai harapan bahwa Dia sanggup dan 

pasti akan memenuhi harapannya. Dengan demikian, otomatis doa akan mendorong 

seseorang untuk berhusnuzhan kepada Allah. Rasulullah saw telah bersabda dalam 

sebuah hadis qudsi: 

“Allah swt berfirman, “Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada-Ku.Jika dia 

menyangka baik, dia akan mendapatkan kebaikan, dan jika dia menyangka buruk, maka 

dia akan mendapatkan keburukan.”(HR Ibnu Hibban).
51

 

 

Inti dari hadis tersebut, “jika Allah dalam persangkaan hamba itu bisa (berbuat) 

baik atau buruk  terhadapnya, maka husnuzhan kepada Allah menjadi wajib agar Allah 

berkenan memberikan kebaikan dan mengabulkan permintaannya.” Jadi logikanya, 

sebagai mana mungkin 
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Allah akan mengabulkan doa kita, sedang kita sendiri berprasangka buruk 

terhadap-Nya? 

Orang yang berhusnuzhan berarti akan mendapatkan apa yang dia sangka baik 

kepada Allah. Jika kita menyangka bahwa Allah sanggup dan akan memberikan apa saja 

yang kita minta sebesar apapun, Dia pasti akan mengabulkan semua permintaan kita. 

Apabila kita menyangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun 

setinggi langit, Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadist qudsi 

disebutkan: 

 

“Allah swt berfirman, “Wahai anak Adam!sesungguhnya jika kamu berdoa kepadaKu 

dan berharap kepada-Ku, maka aku akan mengampuni apapun yang  ada padamu, dan 

Aku tidak peduli. Jika dosa-dosamu mencapai awan dilangit, kemudian kamu meminta 

ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. (HR Tirmidzi). 
52

 

 

Oleh karenanya, seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan 

tidak putus asa, akan mendapatkan hikmah dan pengetahuan yang akan mengalir dalam 

dirinya sehingga dia akan selalu mengarahkan prasangka baik kepada Rabb-nya. Dengan 

prasangka baiknya itu, dia akan mampu mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari 

setiap peristiwa Dan kejadian yang menimpanya.
53
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d. Doa sebagai Perwujudan Tawakal kepada Allah 

Doa merupakan menifestasi atau perwujudan sikap tawakal manusia kepada 

Allah. Mengapa demikian? Sebab, didalam doa terdapat ikhtiar manusia, kebergantungan 

hati terhadap Allah, penyerahan diri, kepercayaan dan keyakinan kepada janji-Nya.
54

 

Ikhtiar berarti berusaha atau melakukan sebab. Sebagai manusia, kita 

diperintahkan untuk melakukan usaha atau sebab-sebab dalam segala hal. Hal ini tidak 

menafikan atau meniadakan sikap tawakal. 

Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Allah 

telah menetapkan bahwa alam ini akan berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat, 

walaupun terkadang ada sebagian hal yang dapat berjalan tanpa sebab kebiasaan, dan itu 

untuk menunjukkan kekuasaan-Nya. Lihatlah bagaimana Allah swt meruntutkan sebab-

sebab kehidupan di bumi ini.Ketika hujan turun, tidak lantas biji tanaman itu langsung 

bisa tumbuh.Ia membutuhkan sebab-sebab lain, seperti embusan angina, panasnya 

matahari, dan kebutuhan hara tercukupi. Manusia juga tidak akan bisa langsung tumbuh 

berkembang tanpa suatu sebab yang mendahului. Kita makan supaya kenyang, tidur agar 

badan istirahat, bekerja untuk mendapatkan rezeki, belajar agar mendapatkan ilmu. 

Doa dalam arti luas seperti dipaparkan di muka dapat menimbulkan kekuatan 

yang sangat luar biasa pada diri seseorang, dimana kekuatan itu mampu menerobos atau 

mematahkan kekuatan-kekuatan fisik yang kokoh dan tangguh sekalipun. Kekuatan fisik 

pada dasarnya hanyalah merupakan
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 kekuatan luar yang masih berada dibawah kekuatan dalam atau kekuatan batin. 

Doa bukan hanya menyembah dan ibadah; ia juga pancaran tidak kasat-mata ruh 

pengabdian manusia ~sebentuk energi terkuat yang dapat dibangkitkan manusia. 

Pengaruh doa atas tubuh dan jiwa manusia dapat ditunjukkan sebagaimana halnya 

pengaruh kelenjar sekresi. Hasilnya dapat diukur dalam batas-batas daya layang fisik 

yang meningkat, kekuatan intelektual yang besar, stamina moral dan pemahaman 

mendalam tentang realitas yang mendasari hubungan kemanusiaan. 

 Apabila anda membiasakan berdoa dengan tulus, hidup anda akan berubah secara 

mendasar. Doa terjelma ke dalam perilaku dan tindakan kita. Ketenangan  sikap, 

keteduhan wajah dan kesegaran  tubuh, tampak teramati pada mereka yang kaya 

kehidupan bathinnya. Dalam kedalaman kesadaran menyala-lah api. Lalu manusia 

melihat dirinya sendiri, kepongahannya yang menggelikan, ketakutannya, ketamakannya, 

kesesatan dan kekeliruan langkahnya.Pengertian tetntang kewajiban moral, kerendah-

hatian.intelektual berkembang dalam dirinya. Dengan demikian, diawali-lah perjalanan 

jiwa ke  alam kedamaian dan kasih-sayang. 

Doa adalah kekuatan yang sama realnya dengan gaya-tarik bumi. Sebagai 

fisikawan, saya saksikan manusia, setelah semua terapi lainnya gagal, terlepas dari 

berbagai penyakit dan penderitaan dengan doa yang ikhlas dan hening. Itulah satu-

satunya kekuatan di dunia yang kelihatannya mengatasi apa yang disebut 

dengan  “hukum alam “; pengaruh yang secara dramatis dilakukan oleh doa  yang disebut 

sebagai “mukjizat. tetapi suatu mukjizat “bisu” yang setiap saat terus berlangsung di 

dalam hati manusia
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 yang mendapati, bahwa doa memasok aliran mantap kekuatan 

bekelanjutan  dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

Begitu banyak yang memandang doa sebagai ucapan rutin terformalkan, tempat 

pelarian dari hal-hal material. Sayang, berarti kita  merendahkan doa, jika memahami doa 

dalam batas-batas semacam ini, 

sama halnya kita melecehkan hujan dengan menggambarkan ia sebagai tetesan-tetesan air 

yang mengisi kolam kecil di kebun kita. Jika dipahami dengan benar, doa merupakan 

kekuatan matang yang tak terpisahkan dengan perkembangan paling lengkap kepribadian 

manusia ~penyatuan dan pemaduan tuntas daya-daya tertinggi manusia. Hanya dalam 

doa kita mencapai rakitan yang utuh dan selaras antar tubuh, jiwa dan ruh yang 

memberikan kekuatan amat kokoh pada “kuda-kuda” manusia yang lemah  

Ucapan “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu” telah dikukuhkan oleh 

pengalaman manusia. Doa yang diucapkan dengan benar mungkin tidak akan pernah 

menghidupkan anak-anak yang meninggal atau  menyembuhkan sakit fisik. Tetapi doa, 

seperti radium, adalah  sumber energi yang menerangi dan mencerahi serta sumber 

kekuatan yang membangkitkan jiwa dan ruh manusia.
55

 

Ada beberapa hal yang membedakan antara doa (ikhtiar batiniah) dan usaha 

(ikhtiar lahiriah). Diantaranya adalah: 

1. Ijabah atau terkabulnya doa itu adalah pasti jika doa dilakukan dengan benar, 

sebagaimana yang telah dijanjikan Allah. Sedangkan keberhasilan usaha dzikir itu 

tidak bisa dipastikan. 
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2. Doa banyak membuahkan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang berdoa. Artinya, 

kebaikan yang bersifat menyeluruh, menyangkut kebaikan dunia dan kebaikan di 

akhirat. Sedangkan usaha dzikir sering kali hanya menghasilkan kesenangan dan 

kegembiraan. 

3. Doa berarti mengarahkan hajat dan kebutuhan hanya kepada Allah, menaruh harapan 

terhadap-Nya. Sedang usaha lahiriah umumnya menaruh kepercayaan kepada diri 

manusia. Karena itulah, doa menyebabkan manusia rendah hati dan dekat dengan-

Nya, sedang usaha lahiriah lebih sering melahirkan kesombongan dan jauh dari-

Nya.
56

 

Allah swt berfirman: 

             

     

Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami 

berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata: "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu 

hanyalah karena kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka 

itu tidak mengetahui.(QS: Az-Zumar: 49)
57

 

 

Apabila manusia ditimpa keburukan atau sakit, dia akan segera berdoa dan 

berharap kepada Allah. Namun, ketika Allah memberikan nikmat kepadanya 

berupa harta atau kesehatan, dia menyangka kalau nikmat itu didapatkan karena 

usaha dan jerih payahnya sendiri. Demikian itu karena hasil atau buah dari doa 

dapat terlihat jelas dari Allah semata,
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 sedangkan hasil dari usaha dzahir tidak tampak jelas karena tertutupi oleh usaha 

manusia hingga sering kali menyebabkan kesombongan. 

Namun perlu diingat, bahwa membedakan dua ikhtiar tersebut bukqn berarti 

hendak mengecilkan atau meremehkan usaha dzahir, melainkan hanya untuk 

menggambarkan hal-hal yang sering terjadi. Jadi, baik usaha dzahir atau batin jika 

dilakukan dengan baik dan benar akan mampu membuahkan di dunia maupun diakhirat. 

Jika doa itu mengandung makna tawakal, hal kedua yang harus dilakukan manusia 

setelah berdoa adalah menyerahkan semuanya pada kehendak dan kebijaksanaan Allah. 

Yang berhak menentukan dan menetapkan itu Allah, dan dia yang lebih mengetahui 

segala kebaikan dan keburukan manusia. Karena itu, hendaklah kita serahkan semua 

keputusan kepada-Nya, dan yakinlah bahwa apapun yang akan menimpa kita dari takdir 

allah itu adalah baik bagi kita. 

Mengenai makana tawakkal, Allah swt berfirman: 

                

                

janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari 

pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. (QS Yusuf [12]: 67).
58
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Ayat ini memberikan isyarat supaya kita melakukan sebab-sebab dan usaha dalam 

segala hal.Itu berarti kita diperintahkan untuk berikhtiar dan berusaha. Setelah itu Allah 

swt berfirman: 

       

namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) 

Allah. (QS Yusuf [12]: 67). 

 

Ayat tersebut memberikan petunjuk agar kita tidak melihat dan memperhatikan 

sebab-sebab atau usaha manusia.Kembali memurnikan tauhid kepada Allah, 

membebaskan diri dari segala sesuatu selain Allah, percaya dan yakin sepenuhnya bahwa 

tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dan izin Allah. 

Setelah itu, hendaknya kita menyakini bahwa semua yang terjadi adalah 

berdasarkan qadha dan ketentuan-Nya, kehendak dan hokum azali-Nya, sebagaimana 

ditegaskan dalam lanjutan ayat 67: 

    

Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah.(QS Yusuf [12]: 67). 

 

e. Doa sebagai Pintu Keridhaan Terhadap Allah 

Seorang Muslim senantiasa mengharapkan Ridho Allah dalam setiap sepak 

terjang aktifitasnya. Sebab ia tahu bahwa hanya dengan memperoleh Ridho Allah sajalah 

hidupnya menjadi lurus, terarah dan benar. Seorang Muslim yang mengejar Ridho Allah 

berarti menjadi seorang beriman yang ikhlas.Orang yang ikhlas dalam ber‟amal 

merupakan orang yang tidak bakal sanggup diganggu apalagi dikalahkan
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 oleh syetan.Allah menjamin hal ini berdasarkan firmanNya dimana dedengkot 

syetan saja, yakni Iblis, mengakui ketidak-berdayaannya menyesatkan hamba-hamba 

Allah yang mukhlis. 

                        

      

”Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti 

aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma`siat) di muka bumi, dan 

pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang 

mukhlis di antara mereka". (QS Al-Hijr ayat 39-40)
59

 

 

Orang-orang yang telah menjadikan Ridho Allah semata sebagai tujuan hidupnya 

tidak mungkin dapat disimpangkan dari jalan yang benar. Mereka tidak mempan di-

iming-imingi dengan kenikmatan apapun di dunia ini.Sebab mereka sangat yakin bahwa 

kenikmatan jannah (surga) yang Allah janjikan bagi mereka tidak bisa disetarakan 

apalagi dikalahkan oleh kenikmatan duniawi bagaimanapun bentuknya.Harta, tahta 

maupun wanita tidak mungkin mereka dahulukan daripada kenikmatan ukhrawi 

surgawi.Hamba-hamba Allah yang mukhlis kebal terhadap berbagai ancaman manusia 

berupa siksa dan penderitaan duniawi apapun, karena bagi mereka tidak ada yang lebih 

menakutkan daripada ancaman Allah berupa siksa dan penderitaan hakiki di dalam 

neraka akhirat kelak.Mereka memiliki sikap seperti sikap para tukang sihir Fir‟aun yang 

semula loyal kepada penguasa zalim tersebut, namun setelah menyaksikan betapa 

unggulnya kekuatan Allah lewat performa NabiNya Musa, maka akhirnya mereka 

bertaubat. Mereka selanjutnya meninggalkan (baca: baro‟ alias 
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berlepas diri dari) Fir‟aun dan tidak menghiraukan ancamannya bagaimanapun 

bentuknya: 

              

                 

                  

”Fir`aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi 

izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir 

kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); 

sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku 

akan menyalibmu semuanya". Mereka berkata: "Tidak ada kemudharatan (bagi kami); 

sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, sesungguhnya kami amat 

menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami 

adalah orang-orang yang pertama-tama beriman". (QS Asy-Syu‟ara ayat 49-51)
60

 

 

Orang-orang yang sibuk menggapai Ridho Allah semata dalam hidupnya 

sangat meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang patut di jadikan prioritas utama 

kecintaan, kepatuhan dan rasa takut.Mereka berusaha untuk selalu mendahulukan 

Allah dalam setiap gerak-gerik hidupnya. Mereka sangat benci menyekutukan atau 

menduakan apalagi men-tigakan Allah, Rabbul‟aalamiin. Sebab mereka sangat 

yakin bahwa Allah sajalah Raja di langit dan Raja di bumi. Sehingga dalam 

menyerahkan kecintaan, kepatuhan atau rasa takut kepada selain Allah mereka 

tidak akan pernah mau menyetarakan apalagi mendahulukan selain
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 Allah. Sikap mereka kepada para pemimpin dan pembesar dunia adalah sikap 

yang sangat proporsional. Mereka hanya mau mentaati pemimpin yang senantiasa 

mengajak kepada meraih Ridho Allah juga.Namun bila pemimpin yang ada malah 

mengalihkan mereka dari mengejar Ridho Allah, maka bagi orang-orang mukhlis Ridho 

Allah jauh lebih utama didahulukan. 

Kaum mukhlisin hanya meyakini bahwa jalan hidup yang sepatutnya dilalui 

hanyalah jalan hidup yang mendatangkan keridhoan Allah.Sedangkan Allah telah 

menegaskan bahwa hanya Islam-lah jalan hidup atau dien yang diridhaiNya. 

           

            

”Sesungguhnya dien atau agama atau jalan hidup (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah 

Islam.” (QS Ali Imran ayat 19)
61

 
 

Sedemikian yakinnya kaum mukhlisin akan kebenaran pernyataan Allah di atas, 

sehingga di dalam hati mereka tidak tersisa lagi cadangan kepercayaan akan jalan hidup 

lainnya. Sebab semua jalan hidup lainnya bukan dari Allah yang mereka senantiasa kejar 

keridhaanNya.Jalan hidup lainnya hanyalah jalan hidup palsu bikinan manusia yang 

seringkali dihiasi dengan nafsu dan sikap zalim serta keterbatasan ilmu alias jahil atau 

bodoh. Orang-orang mukhlis tidak lagi menyisakan di dalam diri mereka kepercayaan 

akan Liberalisme, Pluralisme, Sekularisme, Kapitalisme,
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 Sosialisme, Komunsime, Humanisme, Hedonisme apalagi Demokrasi. Semua 

jalan hidup itu bagi mereka tidak menjamin akan mendatangkan keridhoan Alllah. 

Padahal mereka sudah sangat yakin bahwa hidup tanpa keridhoan Allah adalah 

kehidupan yang merugi dan penuh ke-sia-siaan.
62

 

Kaum mukhlisin hanya meyakini bahwa Nabi Muhammad shollallahu ‟alaih wa sallam 

merupakan satu-satunya teladan dan prototype sempurna yang wajib diteladani segenap 

sepakterjang perjuangannya. Bilamana menempuh jalan uswah tersebut berakibat kepada 

munculnya kehidupan yang penuh kesulitan dan jalan mendaki, maka mereka dengan rela 

hati akan menempuhnya. Bila karena meneladani Nabi Muhammad shollallahu ‟alaih wa 

sallam 

Mereka harus mengalami pengucilan dan stigma negatif dari kebanyakan 

manusia, maka mereka dengan sabar terus menempuhnya. Tidak sedikitpun rayuan dan 

iming-iming maupun ancaman dan black campaign pihak musuh dapat menyimpangkan 

mereka dari jalan hidup teladan utama ini. Karena kaum mukhlisin sangat yakin bahwa 

menegakkan sunnah Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam merupakan satu-satunya jalan 

untuk meraih keridhoan Allah. 

         

   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah shollallahu ‟alaih wa sallam itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
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 mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. (QS Al-Ahzab ayat 21)
63

 
 

Sedangkan meninggalkan sunnah Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam hanya akan 

mengantarkan mereka kepada kesenangan sementara dunia namun mengakibatkan 

penderitaan abadi dan hakiki di dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Apalah artinya 

”seolah berjaya” sebentar di dunia untuk kemudian merugi dan menyesal selamanya di 

akhirat. Lebih baik bersabar sebentar di dunia untuk menikmati kesenangan dan 

kebahagiaan sejati lagi abadi di kampung halaman jannatun-na‟iim. 

Doa tidak bebertentangan dengan siakap ridha terhadap qadha dan qadhar Allah. 

Sebab, Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk berdoa. Rasulullah dalah 

manusia yang berada ditempat yang paling tinggi dalam keridhaan, namun demikian 

beliau tidak meninggalkan dan mengabaikan doa.
64

 Dan, Allah juga telah memuji para 

hamba-Nya dengan firman-Nya: 

               

    

 

mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. (QS Al-Anbiya‟ [21]: 90)
65

 

 

Mengadu kepada Allah dalam doa itu tidak meniadakan sikap ridha dan sabar. 

Jika dalam pengaduan itu hatinya tetap rela dan bersabar, dia 
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tetap diakatakan orang yang ridha dan tawakal. Bukankah nabi Ya‟qub as pernah 

mengadu pada Rabb-nya: 

           

"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 

kesedihanku.(QS: Yusuf [12]: 86). 

 

Nabi Ayyub as juga berseru kepada Tuhannya: 

                         

"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan 

Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".(QS: Al-Anbiya‟: 83) 
 

Doa seorang hamba yang ikhlas akan menghasilkan keridhaan dalam hatinya. 

Ridha terhadap segala keputusan dan ketetapan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi 

padanya. Karena, sesungguhnya dalam doa terkandung sikap pasrah, tunduk, 

berprasangka baik, dan rela terhadap Allah. Dan inilah maksud utama dari doa. 

Dikatakan bahwa, “syarat doa adalah melihat qadha (ketetapan Allah) dengan 

sikap ridha.” 

Berdoa bukan berarti memaksakan kehendak yang diinginkan. Walaupun didalam 

doa itu terdapat permintaan dan permohonan, tidak berarti apa yang kita minta dan 

inginkan itu harus terkabul dan terlaksana. Orang yang memaksakan kehendak dalam doa 

sama dengan orang yang menyombongkan diri dan sok tahu di hadapan Allah. Padahal, 

Allah adalah dzat yang Maha Tahu, dan tidak ada sesuatu pun yang sanggup memaksa 

kehendak-Nya. Allah swt berfirman: 
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Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya.Dan Dialah Yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui.(QS Al-An‟am [6]: 18). 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Apabila kalian berdoa kepada Allah, hendaklah berketetapan hati dalam berdoa.Dan 

jangan sekali-kali kalian mengucapkan, „jika Engkau menghendaki maka berilah 

aku.‟Sesungguhnya allah itu tidak ada yang bisa memaks-Nya.” (HR Bukhari dan 

Muslim) 

 

Karena itulah, jika kita berdoa dan belum bisa meniadakan kehendak diri-masih 

mengikuti kemauan nafsu dan minta di segerakan terkabulnya doa-dan hati kita belum 

bisa pasrah, menerima, dan mengikuti kehendak Allah, itu berarti kita belum benar-benar 

berdoa.
66

 

Doa yang sesungguhnya adalah permohonan, penyerahan diri, dan ridha terhadap 

segala ketentuan-Nya. Dalam permohonan itu terkandung sikap butuh dan lemah 

dihadapan-Nya.Dalam penyerahan diri terdapat sikap tawakal keepada Allah.Dalam sikap 

menerima dan sukacita tersimpan keridhaan terhadap segala keputusan-Nya. 

Orang yang benar-benar mengenal Allah, dia akan merasa cukup dan Ridha 

terhadap segala perbuatan-Nya. Walaupun wajah tampak bersedih, kedua  mata 

mengalirkan air mata saat berdoa, hati tetap yakin dan bahagia. Boleh saja mata kita 

mengalirkan air mata ketika ditimpah musibah, kesedihan, dan kesusahan. Namun, 

dengan doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin mengetahui 

bahwa apa yang dilakukan Rabb kepada kita adalah suatu kebijaksanaan. Kita 

                                                           
66Ibid, hal. 55 
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akan menydari adanya hikmah yang dirahasiakan oleh pembuat qadar dan 

menyadari bahwa sipembuat qadar itu lebih mengetahui kemaslahatan setiap hamba dan 

apa saja yang bermanfaat baginya. Kita juga akan menyadari bahwa keputusan dari 

semua permasalahan itu adalah wewenang mutlak Rabb, sedangkan wewenang seorang 

hamba adalah berserah diri dan tunduk. 

Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah berbuat dzolim! 

            

                 

  

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-mu.” (QS Az-Zukhruf:32) 
 

Pada waktu putra Rasulullah saw, Ibrahim, meninggal dunia, beliau mengatakan, 

“Hati bersedih, mata mengalirkan air mata, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang 

membuat Rabb kami Ridha.”
67

 

7. Orang-orang yangDoanya Mustajab 

a. Doa Orang yang Teraniaya 

Setiap mukmin yang memiliki iman dihatinya tidak pernah merasa pesimis 

dan takut dengan kondisi apapun. Sebesar apapun kedzaliman dan kekejian yang 

menimpa mereka, tidak akan pernah memalingkan hati mereka dari keimanan 

kepada Allah. Mereka terus optimis dalam berusaha dan menanti pertolongan dari 

Allah swt. Karena mereka begitu yakin bahwa Allah tidak akan Membiarkan 

kedzaliman terus berkuasa diatas 

                                                           
67Ibid, hal. 57. 
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bumi-Nya. Dan Allah tidak akan Melupakan apa yang telah diperbuat oleh orang-

orang yang dzalim. 

                                              

 “Dan Tuhan-mu tidak lupa.” (QS.Maryam:64) 

 

 

Ketika Rasulullah saw mengutus Mu‟adz ra ke Yaman, beliau bersabda: 

“Waspadalah  terhadap doa orang yang teraniaya, sesungguhnya tidak ada tabir antara 

doa itu dengan Allah.” (HR. Bukhari)
68

 

 

Ijabah bagi orang kafir berarti pertolongan, yakni dengan menundukkan dan 

mengalahkan orang yang menganiayanya, membalasnya, atau menguasakan orang yang 

menzaliminya kepada orang dzalim yang lain
69

.  

b. Doa Seorang Muslim Untuk Saudaranya saat Tidak Berhadapan 

Diriwayatkan dari abu darda‟ ra bahwa rasulullah saw bersabda: 

“Tidak ada seorang hamba Muslim yang mendoakan saudaranya saat tidak berhadapan, 

melainkan malaikat berkata, „Demikian pula bagimu.” (HR muslim).
70

 

 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi saw bersabda: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, Shohih Al-Bukhari, (Damaskus: Daar Thuqi 

An-Najah, 1422H),, Juz. 2, hal.128 
69Abu Ezza, Opcit, hal. 321. 
70Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, Shohih Muslim,(Beirut: Daar Ihya‟ At-

Turasi),Bab: Fadhl Ad-Du‟a lilmuslimin, Juz.4, hal. 2094. 
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“Doa yang paling cepat di kabulkan adalah doa orang yang ghaib (tidak hadir) untuk 

orang yang ghaib.”(HR. Abu Daud)
71

 

 

c. Doa Orang Tua Untuk Anaknya, Baik Ataupun Buruk 

Diriwayatkan dari Uqbah bin amir ra bahwa Nabi saw bersabda: 

“Ada tiga orang yang doanya dikabulkan yakni, (doa) orang tua, orang yang berpergian, 

dan orang yang teraniaya.” (HR Ibnu Hibban)
72

 

d. Doa Orang Yang Berpergian 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa nabi saw bersabda: 

“Ada tiga doa yang tidak diragukan pengabulannya, yakni doa orang yang teraniaya, 

doa orang yang berpergian, doa orang tua kepada anaknya.” (HR Ibnu Hibban)
73

 

 

e. Doa Orang yang Berpuasa Saat Berbuka, Doa Imam yang Adil, dan Doa Orang 

yang Teraniaya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: 

“Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak, yakni orang yang berpuasa saat berbuka, 

imam yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Allah akan mengangkat doa itu keatas 

awan dan membukakan pintu-pintu langit untuknya seraya berfirman, „Demi 

kemuliaan-Ku, aku pasti menolongmu meskipun beberapa saat lagi.” (HR.Tirmizi)
74

 

 

f. Doa Anak yang Shaleh dan Berbakti kepada Orangtuanya 

 

 

                                                           
71Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy-„Ats As-Sijistani, Sunan Abi Daud,(Beirut: Maktabah Mishriyah), Bab: 

Ad-Du‟a Bi Zhohril Ghaib, Juz.2, hal.89 
72Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Mu‟adz bin Ma‟bad At-Tamimi,Shohih Ibnu Hibban, (Beirut: 

Muassasah Ar-Risalah)Bab:Dzikr al-Bayan Bi anna Da‟watal musafir, Juz.6, hal.417 
73Ibid, Juz. 5, hal.257. 
74Muhammad  bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak At-Tirmidzi, Al-Jami‟ul Kabir Sunan At-Tirmidzi, 

(Beirut: Daar Al-Gharbi Al-Islmamy, 1998),  Juz.5, hal. 470. 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Apabila  seorang hamba manusia meninggaldunia, maka terputuslah amalnya kecuali 

tiga perkara, yakni amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang 

mendoakannya.” (HR muslim) 

 

Diriwayatkan dari abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Allah benar-benar mengangkat derajat hamba yang shaleh di syurga.Dia pun bertanya, 

„Ya Rabbi, bagaimana ini bisa menjadi bagianku?„Allah berfirman,‟ Dengan prmohonan 

ampun dari anakmu untukmu.” (HR. ahmad) 

 

g. Doa Orang yang Menunaikan Ibadah haji, Umrah, dan Orang yang Berperang di 

Jalan Allah 

Diriwayatkan dari ibnu Umar ra bahwa Nabi saw bersabda: 

“Orang yang berperang dijalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang 

melaksanakan umrah adalah duta-duta Allah yang dipanggil oleh Allah lalu memenuhi 

panggilan itu. Mereka memohon kepada Allah, maka allah memberikannya untuk 

mereka.” (HR Ibnu Majah)
75

 

 

h. Doa Orang yang Banyak Berzikir Kepada Allah 

Diriwayatkan dari abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: 

 

“ada tiga orang yang doanya tidak tertolak, yakni orang yang banyak berzikir kepada 

allah, orang yang teraniaya, dan imam yang adil.” (HR Baihaqi dan Thabrani)
76

 

 

i. Doa Orang yang Sakit 

 

 

 

                                                           
75Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Daar Al-

Ihya) juz.2 hal.966 
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Diriwayatkan dari Umar ra bahwa Nabi saw bersabda: 

“Ketika kamu masuk untuk menemui orang yang sakit, maka mintalah kepadanya supaya 

mendoakan kamu.Sesungguhnya doanya itu seperti doa malaikat.” (HR ibnu Majah)
77

 

 

j. Doa Orang yang DiCintai dan Diridhai Allah 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 
“Sesungguhnya Allah berfirman, „Barang siapa memusuhi wal-Ku sungguh Aku 

mengumandangkan perang terhaapnya.Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku 

dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari pada perkara-perkara yang Aku fardhukan 

atasnya. Dan hamba-Ku tiada henti untuk mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-

amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, niscaya Aku 

akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, pandangan yang dia 

gunakan untuk memandang, tangan yang dia gunakan untuk memegang, dan kaki yang 

dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku, niscaya Aku beri.Jika dia 

meminta perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku lindungi.Dan tidaklah Aku ragu untuk 

melakukan sesuatu yang Aku lakukan seperti keraguan-Ku untuk mencabut nyawa 

seorang mukmin, dia tidak menyukai kematian dan Aku tidak suka untuk menyakitinya.‟ 

(HR Bukhari)
78
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B. Penelitian Relevan 

Sepanjang telaah penulis, penulis tidak menemukan penelitian ilmiah yang khusus 

membahas masalah tentang doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur‟an (Study Analisis Pendidikan 

Anak dalam Do‟a Nabi Ibrahim. Akan tetapi yang ditemukan hanya memiliki tema yang 

hampir mirip dengan pembahasan ini, seperti yang akan dijelaskan berikut: 

1. Abdul Jalal Romdoni. Doa Nabi Ibrahim as. dalam Al-Qur‟an: Studi Komparatif tafsir 

Ibnu Katsir dengan Tafsir al-Misbah. Yogyakarta: Skripsi S1, Jurusan Studi Tafsir dan 

Hadits, 2013.    

Dalam penelitiannya, Romdoni menggunakan model analisis-komparatif antara 

Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah terhadap doa Nabi Ibrahim as. yang terdapat 

dalam al-Qur‟an, yaitu yang mencari persamaan dan perbedaan penafsiran di antara dua 

penafsir beda generasi. Doa Nabi Ibrahim yang ditampilkan dan disebutkan sebanyak 

lima doa, diantaranya: Q.S al-Baqarah [2]: 126-129, 260, Q.S Ibrahim [14]: 35-41, Q.S 

asy-Syu‟araa` [26]: 83-89, Q.S as-Shaffaat [37]: 100, dan Q.S Mumtahanah [60]: 4-5. 

Tetapi tidak secara eksplisit kategorisasi dalam doa Nabi Ibrahim as, dan mengeksplor 

muatan pesan. 

2. Ahmad Fauzi , Konsep Doa Para Nabi, Yogyakarta: Thesis, Jurusan Study Al-Qur‟an dan 

Hadits, 2015. 

Dalam penelitiannya, Ahmad Fauzi menggunakan metode tematik (maudhu‟i). 

Dan beliau hanya membahas seputar Do‟a Para Nabi tanpa mengkhususkan seorang 

Nabi. 
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3. Muchrorudin, Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur‟an (Study Komparatif antara Tafsir Ibnu 

Katsir dengan Tafsir al-Sa‟di), Pekanbaru: Skripsi S1, Jurusan Tafsir Hadits, 2015.  

Dalam penelitiannya, Muchrorudin menggunakan metode analisis-komparatif 

antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Sa‟di terhadap doa Nabi Ibrahim as. yang terdapat 

dalam al-Qur‟an, yaitu yang mencari persamaan dan perbedaan penafsiran di antara dua 

penafsir baik dari segi metodologi atau substansi penafsiran.  

4. W. Warsito. Pendidikan Karakter dalam Doa Nabi Ibrahim (Telaah Tafsir Al-Azhar, Al-

Misbah dan Ibnu Katsir). Banjarmasin: Thesis, 2015. 

Dalam penelitiannya, Warsito mengggunakan metode deskriptif- analitik. Dan 

beliau tidak membahas seluruh doa Nabi Ibrahim, melaikan hanya doa nabi ibrahim yang 

terdapat di dalam surah nabi Ibrahimnya saja dengan memfokuskan pada ayat 35-41. 

5. Nurul Utami Bahri, Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi Ibrahim (Kajian 

Tafsir QS. Ash-Shaffat ayat 100-110). Jakarta, S1, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

2013. 

Dalam penelitiannya, Nurul Utami Bahri menggunakan metode Tahlili yakni 

menyoroti ayat-ayat al-Qur‟an dengan memaparkan segala makna yang terkandung di 

dalamnya. Dalam pembahasannya beliau hanya membahas Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid 

yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim yang di khususkan pada surat Ash-Shaffat ayat 

100-110. 

Dari beberapa penelitian ilmiah diatas, penelitian ilmiah penulis tentu berbeda 

dengan penilitian ilmiah tersebut, penilitian ilmiah ini
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bertemakan Do‟a dalam Al-Qur‟an (Study Analisis Terhadap Do‟a Nabi Ibrahim Tentang 

Pendidikan Anak) yang berisikan tentang bagaimana konsep doa Nabi Ibrahim untuk 

kesuksesan anaknya yang hanya dibatasi dengan Do‟a Nabi Ibrahim untuk anaknya saja. 

Adapun ayat-ayat yang berkaitan tentang anak dan keturunan Nabi Ibrahim dapat kita 

lihat di dalam Surah Ibrahim ayat 37-41, dan Surah Ash-Shaffat ayat 93-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


