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SIKAP KITA DALAM BERDOA 
Oleh: Ust. Deden Anajar H., M.Hum. 

(Bidang Dakwah PW Ikadi DIY) 

 

 ّ ُد لِّلٰ َمح َواء.  اَْلح
ح بََغ َعلَيحّهُم انلذعحَماء، وََدَفَع َعنحُهُم الَّلذ سح

َ
ََعء، َوأ َمَر ّعبَاَدُه بّادلُّ

َ
يح أ ّ   اَّلذ

َهُد   شح
َ
َََلء، َوأ ََعّء َوََكّشُف اْلح يحُب ادلُّ يَك هَل، ُُمّ َدُه ََّل ََشّ  إّهَل ّاَّلذ الِٰلُ وَحح

نح َّلذ
َ
َهُد أ شح

َ
أ

ٌَة َولّلحَعالَّم ّضيَاء.  يذّة رَْحح ًدا َعبحُدُه َورَُسوهُل، ََكَن لّلحبَََشّ نذ ُُمَمذ
َ
 أ
ِّلَقاء. ُهمذ َصلِّ وََسلِّمح لََعَ نَّبيِّنَا ُُمَ اَللٰ   ّم ال َحابّّه َوَمن تَّبَعُهمح إََّل يَوح صح

َ
ٍد ولَََع آهّلّ َوأ  مذ

ا َبعحد؛ مذ
َ
 أ
َن. قَاَل اهلُل    ّلُحوح َوى اهلّل َوَطاَعّتّه لََعلذُكمح ُتفح ِّس بّتَقح َفيَا ّعبَاَد اهلل، اُوحّصيحُكمح َوَنفح

 ّ َها اَّلذ يُّ
َ
آّن الحَكّريحّم: »يَا أ ُتنذ إَّّلذ َتَعاََل ِّف الحُقرح  يحَن آَمنُوا اتذُقوا اهلَل َحقذ ُتَقاتّّه َوََّل َتُموح

َن«  ّلُموح نحتُمح ُمسح
َ
 َوأ

 

Jama’ah Jumat Rahimakumullah, 

Doa adalah ibadah. Dia merupakan tanda keimanan seseorang dan 

penyerahan dirinya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sikap kita dalam berdoa 

benar-benar harus diperhatikan agar doa kita dengan baik oleh Allah. 

Di antara sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah dalam berdoa 

adalah tidak kecewa dengan apa pun yang menjadi jawaban Allah atas doa kita. 

Sebagai hamba yang beriman kita meyakini bahwa setiap keputusan dan 

kehendak Allah mengandung kebaikan di dalamnya. Lebih dari itu, Allah Maha 

Mengetahui keputusan yang terbaik untuk hamba-Nya. Sedangkan kita, tidak 

mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita . 
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Ketika kita berdoa, berbagai permintaan kita haturkan kepada Allah yang 

menurut pandangan kita baik untuk diri kita. Namun, permintaan itu bisa jadi 

buruk untuk kita dalam pandangan Allah. Dalam konteks ukuran baik dan 

buruk tentu kita mengedepankan pandangan Allah daripada pandangan kita. 

Sebab Allah adalah pemilik kebenaran, sedangkan kita makhluk dengan banyak 

kekurangan dan kelemahan. 

Serahkan saja jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang 

menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Adapun kita, pasrah 

dan menerima segala keputusan Allah. Bukankah berdoa itu memang sejak awal 

dimaksudkan untuk membuktikan ketergantungan kita pada Allah? 

Benar, berdoa adalah cara kita untuk menunjukkan kelemahan diri kita di 

hadapan Allah sekaligus membuktikan bahwa kita sangat bergantung padanya. 

Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dan belas kasih-Nya. Dengan cara 

itulah kita berharap dapat mengetuk pintu kasih sayang Sang Rahman. 

Ketika kita berdoa tentu bukan dimaksudkan untuk memberitahu daftar 

keinginan kita kepada Allah. Sungguh Allah Mahatahu segala sesuatu. Bahkan, 

sebelum kita menyebutkan keinginan dan harapan kita, Allah sudah 

mengetahuinya sejak awal. Sekali lagi, kita berdoa bukan untuk memberitahu 

keinginan-keinginan kita kepada Allah, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan 

dan ketergantungan kita pada Allah. 

Dengan pemahaman yang demikian, insya Allah, kita tidak akan kecewa 

terhadap jawaban Allah atas doa kita. Apa pun yang Allah berikan dan dengan 

cara apa pun Allah memberikannya, tidak ada rasa kecewa dalam diri kita. Kita 

menerimanya dengan ikhlas dan ridha  . 

 

Jamaah Jumat Rahimakumullah , 

Sikap itulah yang telah diajarkan para nabi. Salah satunya dicontohkan 

oleh Nabi Zakariya. Beliau mengatakan kepada Allah dalam doanya, 

مُ ٱقَاَل رَبِّ إِّّنِّ َوَهَن  تََعَل ٱّمِّنِّ وَ  لحَعظح ُس ٱ شح
ح
أ ُكن  لرذ

َ
 ا َشّقي   رَبِّ  بُّدََعٓئَّك    َۢشيحبًا َولَمح أ

Ia berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah 

ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya 

Tuhanku.” (Q.s. Maryam: 4) 
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Nabi Zakariya mengawali doanya dengan pernyataan bahwa beliau tidak 

pernah merasa kecewa terhadap semua pemberian dan keputusan Allah. Saat itu 

usianya telah tua; tulang-tulangnya telah lemah dan memutih rambutnya 

dikarenakan uban. Namun, hingga di usianya itu Nabi Zakariya belum kunjung 

diberikan keturunan. Artinya, beliau telah melewati kehidupan yang cukup 

panjang, tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan belum dikabulkan 

oleh Allah. Tetapi selama rentang waktu itu dan dalam keadaan seperti itu beliau 

tidak pernah kecewa atas keputusan-keputusan Allah atas hidupnya   . 

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berkata 

kepada kaumnya, bahwa beliau akan berdoa kepada Allah, dan beliau berharap 

tidak menunjukkan kekecewaan kepada Allah atas doanya.   

ُعوَن ّمن ُدوّن اهللّ  لُُكمح َوَما تَدح ََتّ عح
َ
ُكوَن بُّدََعء َرِّبِّ َشّقي اَوأ

َ
َّلذ أ

َ
دحُعو َرِّبِّ َعََس أ

َ
  َوأ

“Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain 

Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa 

dengan berdoa kepada Tuhanku.” (Q.s. Maryam: 48). 

Nabi Ibrahim telah berjuang untuk mengajak kaum dan keluarganya 

kepada jalan keimanan. Tetapi sikap kaum dan keluarganya justru menolak 

ajakannya itu. Tentu Nabi Ibrahim juga telah berdoa kepada Allah untuk 

meminta pertolongan-Nya. Namun, kaum dan keluarganya, bahkan ayahnya, 

tetap saja tidak mau mengikuti ajakannya. Terhadap kehendak Allah itu Nabi 

Ibrahim tidak merasa kecewa  . 

Kata “syaqi” (kecewa) dalam kedua ayat di atas berasal dari akar kata yang 

sama dengan kata syaqiya - yasyqa - syiqawah - syaqawah - syiqwah, yang artinya 

kemalangan, kecelakaan atau lawan dari kebahagiaan. Dengan demikian kata 

syaqi dalam ayat di atas mengandung semua makna itu. Nabi Zakariya dan Nabi 

Ibrahim tidak merasa kecewa, celaka, malang dan bersedih terhadap keputusan 

Allah atas doa mereka. Keduanya telah menjadi contoh yang agung dalam sikap 

ketika berdoa . 

 

Jamaah Jumat Rahimakumullah , 

Orang-orang yang kecewa terhadap jawaban Allah atas doa mereka 

sering kali lupa, bahwa pemberian Allah jauh lebih banyak daripada yang 

mereka minta. Bahkan ada banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa kita 
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minta. Mereka hanya fokus pada apa yang tidak mereka dapatkan di tengah 

hamparan pemberian Allah yang telah mereka dapatkan . 

Sesungguhnya, sama sekali tidak ada kerugian bagi orang yang berdoa. 

Hanya ada kemungkinan-kemungkinan kebaikan bagi mereka. Hal ini sesuai 

dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulllah Saw. yang diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim. Pertama, doa mereka dikabulkan Allah sesuai 

dengan permintaan. Kedua, Allah tidak mengabulkannya di dunia, tetapi 

dijadikan sebagai tabungan kebaikannya di akhirat. Ketiga, Allah jauhkan 

darinya keburukan yang setimpal dengan doanya. 

Oleh sebab itulah orang-orang yang beriman dan mengenal Allah dengan 

baik tidak akan pernah kecewa dalam doanya. Mereka tetap meminta kepada 

Allah dengan mengiba-iba; merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tetapi 

mereka memasrahkan pengabulannya kepada Allah. Perhatikanlah sekali lagi 

doa seorang nabi yang mulia, Musa ’alayhissalam, saat dirinya berpasrah kepada 

Allah setelah mengalami peristiwa yang cukup berat dalam hidupnya: 

ٍ فَّقْيٌ  َت إََّلذ ّمنح َخْيح
نَزلح

َ
 رَبِّ إِّّنِّ لَّمآ أ

”Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau 

turunkan kepadaku.” (Q.s. Al-Qashash: 24). 

Nabi Musa mengatakan bahwa apa pun kebaikan yang telah diberikan 

Allah kepadanya adalah sesuatu yang dibutuhkannya. Kalimat yang diucapkan 

Nabi Musa merupakan permohonan sekaligus ungkapan syukur atas segala 

pemberian Allah. Bahkan, dalam keadaan sulit sekali pun nabi Musa tetap 

mampu menunjukkan rasa syukurnya . 

Dalam doanya Nabi Musa menyebut dirinya sebagai “faqir” di hadapan 

Allah. Faqir menurut jumhur ulama merupakan keadaan yang lebih lemah dari 

keadaan miskin. Faqir adalah orang yang tidak memiliki apa pun dalam 

hidupnya. Dia sangat bergantung dari pemberian orang lain terhadap dirinya . 

Dalam hubungan kita dengan Allah, kita adalah al-faqir yang sangat 

bergantung pada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, teruslah berdoa kepada 

Allah. Mintalah apa pun kepada-Nya. Tetapi, serahkanlah pengabulannya 

kepada Allah. Sebab Allah adalah Dzat yang Mahatahu, Mahabijaksana dan Dzat 

yang teramat besar kasih sayang-Nya. 
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ّر   كح آّن الحَعّظيّم، َوَنَفَعِّن َوإّيذاُكمح بَّما ّفيّه ّمَن اآليَاّت َواَّلِّ بَارََك اهلل ِّل َولَُكمح ِّف الحُقرح
َّكيّم ، َوَتَقبذَل ّمِنِّ َومّ  ّميُع الحَعّليم اْلح  نحُكمح تَّلَوتَُه إّنذُه ُهَو السذ

 

 

Khutbah Kedua 

 

ّفيح  ُر هَلُ لََعَ تَوح كح َسانّه، َوالشُّ ُد هلّل لََعَ إّحح َمح نح ََّل إّهَلَ إَّّلذ اهلَل  اْلح
َ
َهُد أ شح

َ
ّتنَانّه، َوأ ّقّه َوامح

اِّعح إََّل  هُلُ ادلذ ًدا َعبحُدُه َورَُسوح نذ ُُمَمذ
َ
َهُد أ شح

َ
نّه، َوأ

ح
يحَك هَلُ، َتعحّظيحًما لَّشأ َدُه ََّل ََشّ وَحح

َوانّه.   رّضح
َحابّهّ  صح

َ
َوانّه.   َصلََواُت َرِّبِّ وََسََلُمُه َعلَيحّه ولَََعَ آهّلّ َوأ  َوأعح

ا َبعحُد؛   مذ
َ
 أ

َها  يُّ
َ
َن. »يَا أ ّلُحوح وَى اهلّل َوَطاَعّتّه لََعلذُكمح ُتفح ِّس بّتَقح َفيَا ّعبَاَد اهلّل، اُوحّصيحُكمح َوَنفح

َن«  ّلُموح ُتنذ ّاَّلذ َواَنحتُمح ُمسح يحَن آَمنُوا اتذُقوا اهلَل َحقذ ُتَقاتّّه َوََّل َتُموح ّ  اَّلذ
يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيحّه وََسلُِّموا   ّ َها اَّلذ يُّ

َ
َ َوَمََلئَّكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ انلذِّبِّ يَا أ »إّنذ الِلذ

ّليماً«   تَسح
ّخّريحنَ 

َ
َ َواحأل ّلْيح وذ

َ
ٍد، َسيِّّد احأل ََّلنَا ُُمَمذ ، اَللُٰهمذ َصلِّ لََعَ َسيِّّدنَا وََحّبيحّبنَا وََشّفيحّعنَا َوَموح

 . َ َّعْيح ْجح
َ
ّل اهلّل أ  وََسلِّمح َورَِّضَ اهلُل َتَعاََل َعنح ُُكِّ َصَحابَّة رَُسوح

يَاّء ّمنحُهمح   حح
َ ّمنَاّت، األح حُمؤح َ َوال ّمّنْيح حُمؤح ّلَماّت، َوال حُمسح َ َوال ّلّمْيح ّفرح لّلحُمسح اَللذُهمذ اغح

عح  يحُب ادلذ َواّت، إّنذَك َسّميحٌع قَّريحٌب ُُمّ مح
َ
 َوات. َواأل

اب.  حَوهذ نحَت ال
َ
ًَة إّنذَك أ نحَك رَْحح َد إّذح َهَديحتَنَا َوَهبح نَلَا ّمنح دَلُ  َربذنَا َّل تُّزغح قُلُوَبنَا َبعح

. َ ِّف ُُكِّ َمََكٍن َوَزَماٍن يَا رَبذ الحَعالَّمْيح ّلّمْيح ُمسح َواَننَا الـح  اَللذُهمذ انحُُصح إّخح
ََّلّزَل، َواحلّمَحَن، َما َظَهَر ّمنحَها َوَما َبَطَن، َعنح  اللُهمذ ادحَفعح َعنذا احَْلَلَ  َء، َواحلَوَباَء، َوالزذ

. َ ًة يَا رَبذ احلَعالَّمْيح َ ََعمذ ّلّمْيح ة، وََسائّّر بَّلَّد احلُمسح نَا ّانحُدونّيحّسيَا َخاصذ  بَََلّ
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 ُ ُنُوّن َواْلح حََبَّص َواْلح َقاّم.اللذُهمذ إّنذا َنُعوذُ بَّك ّمنح ال سح
َ ء األح  َذاّم َوّمنح ََسِّ

يَن.  َاِّسّ ّفرح نَلَا َوتَرحَْححنَا نَلَُكوَننذ ّمَن اْلح نحُفَسنَا َوإّنح لَمح َتغح
َ
نَا أ  َربذنَا َظلَمح

 َرَبنَا آتّنَا ِف ادُلنحياَ َحَسنََة ويف اآلّخَرّة َحَسنََة وقّنَا َعَذاَب انلذار. 
ّ رَبِّ ُسبحَحاَن َربَِّك رَبِّ الحّعزذ  ُد لِّلذ َمح حُمرحَسّلْي، َواْلح ا يَّصُفون، وََسََلٌم لََعَ ال ّة َعمذ

 الحَعالَّمْي.


