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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DOA DALAM AL-QUR’AN

A. PENGERTIAN DOA

Doa berasal dari kata دعاء-دعوة-یدعو-دعا (da`ā-yad`ū-da`watan-du`ā’an)

yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, menjamu,

memohon, dan lain sebagainya.1Doa adalah memohon atau meminta

pertolongan Allah Swt atas segala sesuatu yang diinginkan.2

Dalam al-Qur’an banyak disebut lafazdu`āini, yang mempunyai arti

berbeda-beda antara lafaz yang satu dengan yang lainnya, antara lain:3

1. Al-`ibādah, yakni ibadahnya makhluk kepada sang Khalik. Allah Swt

berfirman dalam surat Yunus ayat 106,






“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi
manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah;
sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya
kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.”(QS. Yunus
[10]: 106)

2. Al-isti`adzah(perlindungan), Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-

Jin ayat 6,





“dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka

1 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002), h. 402.

2Abu Ezza, Sudah Benarkah Doa Anda? (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 3.
3Tengku Muhammad Hasbi al-Shidieqi, Dzikir dan Doa, Aspek hukum dan Adab

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 104.
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jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (QS. Al-Jin
[72]: 6)

3. Al-istianah(memohon bantuan dan pertolongan), Allah Swt berfirman

dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 45,






“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.dan
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu'.” (QS. Al-Baqarah [2]: 45)

4. Istighfar(memohon ampunan),Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat

al-Muzzammil ayat 20,




“Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Istighfaradalah memohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa

dan sebagainya.Ia merupakan bagian penting dari amalan dzikir.

Memohon ampunan adalah bagian dari hamba-hamba yang taat.

5. Al-sual(permintaan). Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-

Mukmin ayat 60,





“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu.” Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS. Al-Mukmin [40]: 60)
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6. Percakapan, Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 10,







“Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma" (Maha
Suci Engkau, ya Tuhan kami), dan salam penghormatan mereka
ialah: "Salam". dan penutup doa mereka ialah:
"AlhamdulilaahiRabbil 'aalamin" (segala puji bagi Allah Tuhan
semesta alam).” (QS. Yunus [10]: 10)

7. Al-nidā’ (memanggil, seruan), Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat

al-Isra’ ayat 52,





“Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya
sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam
(di dalam kubur) kecuali sebentar saja.”(QS. Al-Isra [17]: 52)

Manusia menyeru Tuhannya ketika sedang berdoa dan

membutuhkan.Doa dalam arti memanggil Allah Swt dalam rangka

mengajukan permohonan kepada-Nya. Begitu penting bagi seorang

muslim, karena doa merupakan tanda bahwa manusia sebagai hamba yang

sangat membutuhkan terhadap Tuhannya.

8. Doa dalam makna al-Tahmīd (memuji), Allah Swt berfirman dalam al-

Qur’an surat al-Isra ayat 110,
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“Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah al-Rahman. dengan
nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-Asma’ al-husna
(nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan
suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan
carilah jalan tengah di antara kedua itu".(QS. Al-Isra [17]: 110)

Berdoa adalah suatu ibadah, penyerahan sesuatu kepada Allah Swt untuk

penyelesaian suatu problem.Oleh karena itu, orang berdoa sebaiknya disertai

dengan hati yang penuh kehadiran kepada Allah, yakni segala lafaz yang

diucapkan dipahami dan direnungkan. Selain itu, orang yang berdoa harus

menyadari sebagai pihak yang faqir, sebagaimana firman-Nya,





Hai manusia, kalian semua adalah faqir (membutuhkan Allah);
sedangkan Allah itu, Dia Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)
lagi Maha Terpuji.(QS. Fathir [35]: 15)

Ayat ini harus dijadikan titik tolak dalam memulai berdoa.Kita harus

menyadari dan memposisikan diri sebagai makhluk yang sangat membutuhkan

(faqir).Dalam ayat tersebut sebenarnya menunjukkan eksistensi kita sebagai

manusia, yakni makhluk yang faqir.Dengan demikian, setiap kata-kata yang

terlontar dari kita menjadi bernilai karena diikuti dengan penghayatan dan

perenungan. Sesungguhnya, berdoa tanpa memahami arti dan maksud dari apa

yang dibacanya sama saja dengan tidak berdoa.4

Bahkan, barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan doa untuk

menghalau marabahaya dan menolak keburukan atau untuk mencari manfaat

4Anis Masykur dan Jejen Musfah, Doa Ajaran Ilahi, Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an
beserta Tafsirnya (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 4.
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dan meraih kebaikan berarti ia telah menyombongkan diri dari beribadah

kepada Allah Swt.5

Jadi, salah besar orang yang berpendapat bahwa berdoa itu merupakan

sikap yang lemah, yang dipersepsikan sebagai tempat pelarian bagi orang-

orang yang tidak mampu menggapai apa yang ada dalam idenya.

Doa dalam arti memanggil Allah dalam rangka mengajukan permohonan

kepada-Nya, begitu penting bagi seorang muslim. Doa merupakan tanda bahwa

seseorang membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Selain itu, doa merupakan

media untuk mendekatkan diri kepada-Nya.6

B. DALIL-DALIL BERDOA DAN HUKUMNYA

Allah Swt telah menerangkan tentang doa dan memerintahkan orang-

orang yang beriman agar berdoa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam al-Qur’an:

 Surat al-A`raf ayat 55-56,









Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang
lembut.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan

5Muhammad Salamah Jabr, La Yaruddu al Qadha’a illa ad-du’au. Di terjemahkan dari
bahasa arab oleh Amir Hamzah Fakhruddin dengan judul “Hanya Doa Yang Bisa Menangkal
Takdir” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 37-38.

6Muhammad Abdul Qadir Alcaff, Doa Puncak Penyesalan & Tobat (Jakarta: Zahra,
2008), h. 14
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dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-A`raf [7]: 55-56)

 Surat al-Baqarah ayat 186,






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)

 Surat al-Ghafir ayat 60,








Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari berdoa kepada-Ku akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina".(QS. Al-Ghafir [40]: 60)

 Surat al-A`raf ayat 180,








Hanya milik Allah asma’ al-husna, maka bermohonlah kepada-Nya
dengan menyebut asma al-husna itu dan tinggalkanlah orang-
orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-
nama-Nya.nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa
yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A`raf [7]: 180)

 Surat al-Isra ayat 110,
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Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah al-Rahman. dengan nama
yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asma’ al-husna
(nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan
suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan
carilah jalan tengah di antara kedua itu".(QS. Al-Isra’ [17]: 110)

 Surat Yunus ayat 10,








Do'amereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam
penghormatan mereka ialah: "Salam". dan penutup doa mereka
ialah: "AlhamdulilaahiRabb al-'aalamin". (QS. Yunus [10]: 10)

2. Dari hadis Nabi Saw:

 Diriwayatkan dari al-Tirmidzi dan Ibn Majah,

منیع، حدثنا مروان بن معاویة، عن األ عمش، عن ذر، عن یسیع، عن حدثنا احمد بن 

الدعاءھو العبادة: النعمان بن بشیر، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال

Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Marwan bin
Muawiyah menceritakan kepada kami, dari al-A’masy, dari Dzar,
dari Yusa’, dari al-Nu’man bin Basyir, dari Nabi Saw, beliau
bersabda, “Doa adalah ibadah”. (HR. al-Tirmidzi: 3372, Ibn
Majah: 3828)7

 Diriwayatkan dari al-Tirmidzi8,

7Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan al-Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih
dari Kitab Sunan Tirmidzi, jilid.3, terj.dari bahasa Arab oleh fakhturrazi , ed. Edi Fr (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), h.613

8Ibid.,Hasbi al-Shidieqi, h. 620.
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سمعت رسول هللا صلى : حدثنا ابن لھیعھ، عن ابي الزبیر، عن جابر، قال: حدثنا قتیبھ

ن احد یدعو بدعاء، اال اتاه هللا ما سال او كف عنھ من السوء ما م: هللا علیھ وسلم یقول

.مثلھ، ما لم یدع باثم، أو قطیعة رحم

Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibn Lahi’ah menceritakan
kepada kami dari Jabir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah
Saw bersabda, “Tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa
kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta atau
menghindarkan keburukan yang serupa dengan doa itu, sepanjang
ia tidak melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi”. (HR. Al-
Tirmidzi: 3381)

Dari dalil – dalil di atas, pendapat yang paling dipilih dan menjadi

dasar pijakan keseluruhan ulama baik dari kalangan ahli fiqih maupun ahli

hadis, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer bahwa doa hukumnya

sunnah.9

C. ADAB BERDOA

Imam al-Ghazali dalam kitabnyaIhyā `Ulum al-Dīnmenjelaskan tentang

adab berdoa, yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:10

Pertama, pada waktu dan tempat yang baik dan mulia, seperti pada hari

`Ārafah, dibulan Ramadhan, hari Jum’at, dan sepertiga akhir malam dan pada

waktu sahur.Dan pada keadaan-keadaan yang mustajab, seperti ketika sujud,

berperang, turun hujan, iqāmah shalat, dan setelah shalat.Selain itu, menurut

Imam al-Ghazali yaitu ketika hati sedang lembut.

Kedua, membaca doa dengan penuh harap agar dikabulkan (raja’) dan

khawatir (khauf) jika tidak diperkenankan. Dalam hal ini, dianjurkan juga agar

9Imam al-Nawawi, al-Adzkar, terj. dari bahasa arab oleh Farid Abdul Aziz Qurusy, ed.
Subhan (Jakarta: Embun Publishing, 2009), h. 613.

10Imam al-Ghozali, Ihya Ulumuddīn, Jilid 2, terj. dari bahasa Arab oleh M. Zuhri,
Muqoffin Mukhtar, M. Muqorrobin Misbah (semarang: CV.Asy-Syifa, 2003), h. 396-409.
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merendahkan suaranya dan penuh dengan kekhusyuan, serta merasakan

keagungan Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,





Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan cara merendahkan diri
dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas.(QS. Al-A`raf [7]:
55)
Ketiga,doa tersebut dibaca berulang-ulang dua atau tiga kali, untuk

menunjukkan bahwa itu sangat dibutuhkannya. Selain dengan pengulangan

tersebut, dianjurkan juga mengangkat kedua belah tangan dan ditutup dengan

menyapukan kedua belah telapak tangannya di akhir doa. Hal ini menunjukkan

kita butuh terhadap hal tersebut.

Keempat, susunan doa biasa dan sederhana, sopan, dan tepat mengenai

sesuatu yang dipintanya, dan tidak bertele-tele. Akan lebih baik lagi

menggunakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Saw atau mempergunakan

doa yang ada dalam al-Qur’an, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Para nabi

dan rasul sendiri banyak yang membaca doa untuk mengabulkan hajatnya

terlebih ketika menghadapi musuh.

Kelima, mengawali dan mengakhiri doa dengan pujian-pujian kepada

Allah, dan shalawat kepada Nabi Saw: “Bahwasannya doa itu terhenti antara

langit dan bumi, tiada naik barang sedikit juga daripadanya sampai engkau

bershalawat kepada Nabi engkau.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Apabila

kamu hendak berdoa, hendaklah memulai berdoa dengan memuji Allah dan

membesarkan-Nya. Sesudah itu, bershalawat kepada Nabi, sesudah

bershalawat, barulah berdoa memohon sesuatu yang diinginkan.”
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Keenam, bertobat diri sebelum berdoa dan menghadapkan diri kepada

Allah.Hal ini dimaksudkan untuk menyucikan batinnya dari kotoran-kotoran

rohani.Allah Swt Maha suci, dan orang-orang yang suci batinnya tentunya

lebih cepat sampai ketimbang doa-doa orang yang banyak berbuat dosa.


