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BERDOA MENURUT TUNTUNAN AL-QUR’AN DAN HADIS 
Oleh: Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum 

 

A. Pendahuluan 

Do’a yang dipanjatkan oleh Hamba Allah merupakan bentuk dari 

ketauhidan kepada-Nya karena ia menyakini bahwa tidak ada yang 

berhak disembah dan diminta pertolongan selain Allah SWT yakni Dzat 

yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam surat al-Fatihah ayat 5 

dan surat al-Ikhlas ayat 1-4. Maka seorang hamba tidak boleh meminta 

pertolongan kepada selain Allah, seperti manusia, hewan dan makhluk 

lainnya. Semuanya itu lemah sehingga tidak bisa memberikan manfaat 

dan madharat sedikit pun karena semuanya ada dalam genggaman dan 

kekuasaan Allah SWT.  

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar berdoa kepada-

Nya, niscaya Dia akan mengobulkan apa yang diminta oleh hamba-Nya 

dan janganlah ia berlaku sombong kepada-Nya. Sebagaimana firman-

Nya: 

  ُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدخُ  َأْسَتِجبْ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِين 

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya aku akan 

mengobulkan (do’a) bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong 

dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan 

hina dina.” (QS. Ghafir 40: 60). 
 

B. Berdoa Menurut al-Qur’an 

Berdoa kepada Allah SWT merupakan bagian dari ibadah kepada 

Allah SWT, dimana seorang berdoa (meminta) hanya kepada Allah SWT 

dengan penuh kerendahan dan keyakinan. Agar doanya diterima dan 

dikabulkan Allah, tentunya harus sesuai dengan tuntunan al-Qur’an 

dan hadis Nabi SAW. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an sebagai 

berikut: 

وا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َوَال تـُْفِسدُ  .بُّ اْلُمْعَتِدينَ ْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة إِنَُّه َال حيُِ أُ 

  . َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْمحََت ا�َِّ 
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 
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-
orang yang berbuat baik. (QS. Al-A’raf 7: 55-56). 
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berdoa kepada Allah harus 
memenuhi empat kriteria, yaitu: 1)Tadharru’ (rendah diri), (2) Khufyah 
(suara yang pelan dan lemah lembut), (3) Khauf, (4) Thama’ (berharap 
doanya dikabulkan). 
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Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tadharru’ 

berarti tadzulul (merasa rendah dan hina) dan khufyah berarti 
istakanah (diam, tidak bersuara keras) atau al-Sirru (diam). Dengan 
kata lain, seorang hamba dalam berdoa kepada Rab-Nya harus merasa 
rendah dan hina dihadapan Allah atau bahasa jawanya Ajrih kepada-
Nya dengan suara yang halus dan tidak mengeraskan suaranya karena 
ia tidak sedang berdoa kepada yang orang yang tuli dan ghaib. Namun 
ia berdoa kepada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Dekat kepada 
hamba-Nya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:1  

ْيِه َوَسلََّم َفُكنَّا ِإَذا لَ َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َرِضَي ا�َُّ َعْنُه قَاَل ُكنَّا َمَع َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ عَ 

َنا َعَلى َواٍد َهلَّْلَنا وََكبـَّْرَ� اْرتـََفَعْت َأْصَواتـَُنا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيهِ   َوَسلََّم َ� أَيـَُّها النَّاُس َأْشَرفـْ

يٌع َقرِيٌب تـََباَرَك اْمسُهُ َوتـََعاَىل ا ِإنَّهُ َمَعُكْم إِ اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم فَِإنَُّكْم َال َتْدُعوَن َأَصمَّ َوَال َغائِبً  نَّهُ مسَِ

  (رواه البخاري) َجدُّهُ 
“Dari Abi Musa al-Asy’ari ra berkata, Kami bersama Rasulullah SAW 
apabila sudah sampai pada suatu lembah, maka bertahlil dan bertakbir 
dengan suara yang keras, lalu Nabi SAW bersabda: Hai sekalian 
manusia rendahlkanlah suara kamu karena sesungguhnya kalian tidak 
berdoa kepada orang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Dia (Allah) 
bersama kalian itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, Maha 
Suci Nama-Nya dan Maha Tinggi Kesungguhan-Nya.” (HR. al-Bukhari). 

 

Hadis tersebut menunjukan bahwa berdzikir atau berdoa kepada 
Allah SWT itu harus dengan menggunakan suara pelan tanpa berteriak 
dengan keras, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 

َوَال َتُكْن ِمَن  نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْجلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِ�ْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ َواذُْكْر َربََّك ِيف 

 اْلَغاِفِلنيَ 
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu 
pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
lalai.” (QS. Al-A’raf 7: 205). 
 

Dalam ayat ini, al-Sa’di menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 
Dun al-Jahri adalah mutawasith (pertengahan) artinya tidak terlu keras 
dan tidak terlalu pelan. Dzikir atau berdoa bisa dilakukan dengan hati 
dan lisan atau dengan kedua-duanya.2 Selain itu juga dapat dilakukan 
dengan rasa takut dan thama’. Dengan kata lain, bahwa berdoa harus 
dilandasi dengan khauf (takut) akan siksa Allah SWT, dan thama’ 
(harapan besar) untuk mendapat ampunan dan pahala dari Allah 

                                                           
1 Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir al-Damsyiqi, Tafsir al-Qur’an al-Adzim (Kairo: 

Muassasah Qurthubah, 2000), juz 3, hlm. 55. 
2 Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Kalam al-Mannan (Beirut: Muassasah 

al-Risalah, 2002), juz 1, hlm. 315. 
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SWT.3 Oleh karennya, tidak cukup hanya berdoa saja tanpa dibarengi 
dengan ibadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat atau 
dosa kepada-Nya. 

Adapun Adab berdoa sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid 
sabiq adalah sebagai berikut: 
1. Membebaskan diri dari barang yang halal dari yang haram. 

طَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ َوَال تـَتَِّبُعوا خُ  طَيًِّبا َحَالًال َ� أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض 

 مُِّبنيٌ 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.” (QS. Al-Baqarah 2: 168). 

يقبل إال  أيها الناس إن هللا طيب ال :عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ات واعملوا � أيها الرسل كلوا من الطيب:طيبا وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال 

مث ذكر  .آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم � أيها الذين:وقال  .صاحلا إين مبا تعملون عليم

ه ماء � رب � رب ومطعمه حرام ومشربالرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل الس

 (رواه مسلم) حرام وملبسه حرام وغذي �حلرام فأىن يستجاب لذلك
“…..Kemudian ia menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan 
perjalanan dalam keadaan rambutnya kusut sambil menengadahkan 
kedua tangannya ke langit (berdoa) dengan mengucapkan ya Rabbi 
ya Rabbi sedangkan makanannya makanan haram, minumannya 
minuman haram, pakaiannya pakaian haram dan dikenyangkan 
dengan makanan yang haram, maka bagaimana doanya akan 
dikabulkan.” 
 

2. Memperhatikan waktu-waktu yang utama dan mulia, seperti pada 
bulan sepertiga malam, setelah salat wajib, saat sujud, antara adzan 
dan iqamah dan pada waktu puasa. 

عن أيب أمامة قال : قيل لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أي الدعاء أمسع ؟ قال جوف 

 (رواه الرتمذي)الليل اآلخر ودبر الصلوات املكتو�ت 
“Dari Abi Umamah berkata, Rasulullah ditanya: Kapan doa yang 
paling lebih didengar (paling utama)?. Beliau menjawab: Sepertiga 
malam dan setelah shalat wajib.” 

به وهو ساجد، من ر أقرب ما يكون العبد  النيب صلى هللا عليه وسلم قال: وعن أيب هريرة أن

 .)لمرواه مس(.فأكثروا الدعاء

                                                           
3 Abi Muhammad bin al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 

1989), juz 3, hlm. 238. 
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“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Seorang 
hamba yang lebit dekat dari Rab-Nya adalah yang sedang sujud, 
maka perbanyaklah berdoa.”  
 

3. Menghadirkan hati, menampakan keinginan dengan merendahkan 
suaranya. Firman Allah SWT: 

َ َأِو اْدُعوا الرَّْمحَٰنَ ُقِل اْدُعوا  َوَال َجتَْهْر ِبَصَالِتَك َوَال  ۚ◌   َأ�� مَّا َتْدُعوا فَـَلهُ اْألَْمسَاءُ اْحلُْسَىنٰ  ۖ◌   ا�َّ

ِلَك َسِبيًال      ُختَاِفْت ِ�َا َوابـَْتِغ بـَْنيَ ذَٰ
“Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-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). 

 

4. Berdoa tanpa membawa dosa dan memutus silaturahim.  
5. Memanjatkan doa yang mencakup segala doa (sapu jagat). Yakni  

Rabbana Aatina…dst. 
6. Berdoa waktu berpuasa, imam yang adil dan orang yang terdhalimi. 

Sabda Nabi SAW: 

َماُم َال تـَُردُّ َدْعَوتـُُهْم: الْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ : " َثَالثٌَة ع صَّائُِم َحىتَّ يـُْفِطَر، َواْإلِ

: اْلَعاِدُل، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم يـَْرفَـُعَها ا�َُّ فـَْوَق اْلَغَماِم، َويـَْفَتُح َهلَا أَبـَْواَب السََّماِء، وَ  يـَُقوُل الرَّبُّ

 رتمذي)(رواه ال َوِعزَِّيت َألَْنُصَرنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحنيٍ 
“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga orang 
yang doanya tidak akan ditolak, yaitu orang yang sedang berpuasa 
hingga berbuka, pemimpin yang adil, doa orang yang teraniyaya 
dimana Allah akan mengangkatnya di atas mega dan membukakan 
pintu-pintu langit. Tuhan berkata: Demi kemulyaan-Ku sungguh 
Aku akan menolongmu walaupun setelah waktu itu.” 
 

7. Berdoa dengan ikhlas karena Allah. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِصَني َلُه الدِّيَن َكَما َبَدَأُكْم ْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمْلِ ُقْل أََمَر َريبِّ ِ�ْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ مَ 

 ) 29: 7األعرف تـَُعوُدوَن (
“Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan 
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap masuk masjid 
dan berdoalah (sembahlah Allah) dengan mengikhlaskan 
ketaatanmu kepada-Nya atas dasar Agama sebagaimana Dia telah 
menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan 
kembali kepada-Nya).”  

  

  )65: 40غافر  َربِّ اْلَعاَلِمَني (ُهَو احلَْيُّ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن اْحلَْمُد �َِِّ 
“Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat 
kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.” 

   




