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 DASYATNYA KEKUATAN DOA (4) 
Ahad, 24 Januari 2010 M  

Masjid Al Murosalah, Telkom Learning Center, Jl. Gegerkalong Hilir 47 Bandung 

Penceramah : Dr. Aam Amiruddin 

 

Session Materi :    
Cara-cara supaya do'a dikabulkan 
1. Awali do'a dengan asmaul husna 
 

                                

         

dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam 
kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan 
pengagungan yang sebesar-besarnya (QS.17:111) 
 

2. Ucapkan kalimah tauhid 

 
Lanjutan : 
 

3. Bacalah Sholawat 
    “Fadlalah bin ubaid berkata : Rasulullah mendengar seorang lelaki berdo’a tetapi tidak 
bershalawat maka Rasulullah bersabda : “Bila salah seorang diantara berdo’a maka 
hendaklah ia memulai dengan pujian kepada Allah lalu bershalawat kepada Nabi, lalu 
setelah itu berdo’alah dengan apa saja yang ia inginkan.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad 
dan Hakim) 

4. Bingkailah do’a dengan prasangka baik  
    Rasulullah bersabda dalam Hadits Qudsi : “Allah berfirman dalam hadits Qudsi, Aku akan 
mengikuti prasangka hamba-Ku kepada-Ku dan Aku selalu menyertainya apabila ia berdo’a 
kepadaKu. (HR. Bukhari-Muslim) 
 

5. Berdo’alah dengan penuh optimis 
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ُاِدُعوا اهلَل َو َاِوُتِم ُمِوِقُىِوَن ِبْااِلَجاَبِت، َو : َعِه َاِبي ُهَزِيَزَة رض َعِه الىَِّبّي ص َقاَل
 التزمذى و احلاكم. اِعَلُمِوا َانَّ اهلَل اَل َيِسَتِجِيُب ُدَعاًء ِمِه َقْلٍب َغاِفٍل اَلٍي

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Berdoalah kalian kepada Allah 
sedang kalian yaqin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan 
mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi kosong”. [HR. Tirmidzi dan Hakim] 

 

6. Lakukan do’a dengan rendah hati 

                     

 
  “Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-‘Araf 7 :55) 
 

7. Berdo’alah berulang-ulang  
Merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi, seorang sahabat berkata : “Nabi apabila berdo’a 
mengulanginya 3 kali dan apabila meminta mengulang juga 3 kali.” (HR. Muslim) 
 

8. Barengi do’a dengan ikhtiar 
  

                          

             

 
“Dan katakanlah,”Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga 
Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 
Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah 9 : 105) 
 

Selanjutnya, Ahad, 31 Januari 2010 → Penghalang-penghalang Do’a 

Session Tanya Jawab :    
 
1. Ass. Pak Aam, hadits itu kan sumber hukum Islam kedua dalam Islam. Mengapa kajian-

kajian yang ada banyak tentang tafsir, sementara tentang hadits jarang kecuali di 
pesantren-pesantren.apakah memang para Ustadz/Ustadzah begitu kesulitan 
menjelaskan hadits dibanding tafsir Qur’an. 
Jawabannya : 
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Memang Hadits itu dalam perguruan tinggi merupakan ilmu yang rumit sehingga tidak 
banyak diminati. Di Timur Tengah sendiri syarat menjadi mahasiswa jurusan Hadits 
minimal harus hapal Qur’an. Bukan hanya itu, hadits juga ada berbagai macam yang 
harus dikenali. Mulai dari yang hadist palsu, lemah sampai shahih jumlahnya tidak 
sedikit. Selain itu bila kita melihat pada kebiasaan umat sendiri rata-rata memiliki Al-
Quran daripada buku tafsir Hadits. 
Kemampuan atau kapasitas seseorang berbeda, boleh jadi tahu pengetahuan tentang 
hadits tapi terbatas dalam menyampaikannya. 

 Terkait dengan minat seseorang terhadap hadits terbatas 

 Kompleknya kedudukan hadits (dhoif/shahih/maudu) menyebabkan kapasitas 
penceramah jadi tidak PD membahasnya. 

 
2. Ass. Ustadz,saya pernah membaca beberapa majalah Islam yang ada photo wanita, 

model iklan kerudung dan baju muslimah, tapi gambar wajahnya disamarkan, menurut 
saya sih jadi jelek dan aneh kalo tidak dikatakan jadi serem, kepala tanpa muka gitu 
lho…kalo tanpa photo wanita itu menjadi syarat sebuah majalah Islam, lantas majalah 
Percikan Iman masuk kelompok majalah apa? Karena di MaPI suka juga kan dimuat 
photo wanita. 
Jawabannya : 
Majalah Percikan Iman termasuk kategori majalah yang Moderat. 
Sebelumnya mari kita hormati setiap pemilihan tampilan majalah, mungkin itu ikhtiar 
mereka untuk meluruskan niat. Menurut pendapat saya, gambar wanita dalam majalah 
itu tidak lah haram selama tidak mengundang aurat. Bias saja ada profil wanita yang 
ahli dalam ilmu tertentu menerangkan sebuah ilmu. Islam sangat menghormati wanita 
sehingga tidak melarang wanita untuk berkiprah di dunia yang diinginkannya, 
Photo wanita yang dipajang di majalah-majalah bisa haram, ketika : menampakkan 
auratnya atau mengumbar syahwat sehingga menebar maksiyat. 

 
3. Ass. Pak Aam, saya ingin bertanya tentang mata uang. Negara mana yang memakai 

dinar dan dirham sebagai mata uang? Di Saudi kan memakai real, mengapa biaya 
umroh dan haji memakai dolar bukan real?apa pula yang dimaksud “Fulus”? 
Beberapa bulan ini ada yang menawarkan dinar berbentuk coin emas, 1 coin harganya 
jutaan. Apa bedanya berinvestasi melalui dinar dengan investasi emas biasa, benarkah 
kedepannya mata uang dinar/dirham akan dipakai umat muslim dunia? Terimakasih 
atas penjelasannya. 
Jawabannya : 
Penjelasan lebih lengkap dan komprehensif sepertinya bisa didapat tidak dalam 
kesempatan kali ini. Betul bahwa banyak transaksi di Negara Arab banyak menggunakan 
Dollar, ini dikarenakan Dollar dimiliki semua Negara dan Amerika sebagai Negara 
Adikuasa bisa melakukan nilai dollar menjadi stabil lewat transaksi. Maka memang 
benar bahwa sudah saatnya umat Islam mempunyai mata uang sendiri yang solid seperti 
yang dilakukan bangsa eropa dengan mata uang Euro-nya untuk memperlihatkan 
eksistensi umat Islam di mata dunia. Selalu optimis dan berhati-hatilah. 

 
4. Ustadz. Saya diajak teman beberapa kali menghadiri pengajian yang diadakan sebuah 

komunitas di tempat dan peserta yang berbeda, jumlah rata-rata yang hadir 20 – 25 
orang. Niat saya mencari  ilmu, memperkuat keimanan , dan menambah wawasan 
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tentunya. Namun sayang, dipengajian tersebut sering jadi ajang ghibah, bahkan 
pernah ustadznya  ikut-ikutan berghibah. Padahal kalo dilihat yang hadirnya rata-rata 
berpendidikan dan mapan ekonominya. Bagaimana saya harus  menyikapi hal ini, 
antara niat saya dengan kondisi pengajian seperti itu? 
Terimakasih jawabannya 
Jawabannya : 
Perlu disepakati bahwa pengajian manapun adalah baik. Namun pastinya ada kelebihan 
dan kekurangannya. Keuntungan pengajian dengan komunitas sedikit salah satunya bisa 
lebih intens dan personal. Atau pengajian dengan komunitas ribuan seperti MPI tentunya 
kesan personal tidak bisa didapat namun pastinya kajiannya lebih universal.  
Ghibah diperbolehkan jika mengkritisi pemikiran seseorang yang sifatnya menyimpang 

 
5. Ass.Ustadz, ada kejadian disatu keluarga, setelah dua tahun seorang ibu merasa ada 

ketidakseimbangan jiwa pada menantu wanitanya. Ibu itu sudah berusaha memaklumi 
sifat/kebiasaan mantunya tersebut yang kurang baik. Yang sangat membuat ibu itu 
sedih adalah suka bohong dan memutar balik fakta, yang membuat keadaan keluarga 
jadi kurang tentram karena mereka masih serumah dengan ibunya. Ibunya sudah 
mengingatkannya. Mereka sudah punya anak satu. Ustadz, apa yang harus dilakukan 
ibu serta keluarganya? Wassalam. Wr.wb.Jazakumullah. 
Jawabannya : 
Bagi siapapun yang berkeluarga maupun yang akan berkeluarga, sebaiknya ketika 
menikah jangan tinggal serumah dengan orang tua. Selain membuat pasangan suami 
istri menjadi mandiri sehingga mampu menghadapi kesulitan hidup berdua. Pada kasus 
ibu mau tak mau harus meminta anak dan mantu keluar dari rumah ibu demi kebaikan 
mereka. Yakinkan bahwa itu bukan bentuk usiran melainkan keinginan untuk melihat 
anaknya mandiri. Dan sebagai anak yang ada dalam posisi demikian, hilangkan sakit 
hati disebabkan hal ini.  
 
Memisahkan keluarga mertua dengan keluarga menantu sangat terkait dengan : 

 Perkembangan kedewasaan keluarga 

 Proses kemapanan keluarga 

 Hilangnya pertikaian mertua dan menantu yang akan muncul 

 Tranformasi identitas, yakni perubahan karakter seseorang terhadap pasangannya. 
 
 

Wallahu’alam bishawab 

Resensitor :  

 Team Homepi Percikan Iman/ www.percikaniman.org 

 

Download Resensi versi PDF 
http://percikaniman.org/data/mpiMPI-25-10-2009.zip 

Hotline Majalah Percikan Iman (MAPI) 
Info Langganan : 022-70780148 

Download Jadwal KII versi PDF 
http://www.percikaniman.org/data/jadwal-kii-11-2009.zip 

Hotline  TEBAR QURBAN PERCIKAN IMAN 
Info : 022-4238445 
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PARIWARA  : 

SILAHKAN BERGABUNG DI 
KOMUNITAS FLEXI PERCIKAN IMAN 

 

1. Caranya : Ketik dengan Format sebagai berikut : 
BIZREG(spasi)pi   ------  kirim ke 7003 

Contoh : BIZREG pi 

2. Biaya registrasi : Rp. 350,00 
 

Bagi yang sudah terdaftar sebagai anggota komunitas Flexi Percikan Iman, maka akan mendapatkan 

layanan sms gratis, berupa : 

1. Informasi kegiatan dan program Percikan Iman 
2. Renungan hikmah dan tausyiah  
3. Peluang mendapatkan Door Prize dan Discount produk-produk dari Percikan Iman dan Flexi 

 
 

 


