
i 
 

PEMAHAMAN ULAMA BANJARMASIN TENTANG 

KETERKABULAN DOA  

(Studi Atas QS. Al-Mu’min : 60 Dan QS. Al-Baqarah : 186) 

 
 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Hairun Sidik 

1101421136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA 

JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

BANJARMASIN  

2017 



ii 
 

PEMAHAMAN ULAMA BANJARMASIN TENTANG 

KETERKABULAN DOA  

(Studi Atas QS. Al-Mu’min : 60 Dan QS. Al-Baqarah : 186) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Menyelesaikan Program Sarjana 

Ilmu al-Qur’an danTafsir 

 

 

Oleh: 

HAIRUN SIDIK 

NIM. 1101421136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA 

ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

BANJARMASIN  

2017 

  



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

  



vi 
 

ABSTRAK 

 

Hairun Sidik, 1101421136, Pemahaman Ulama Banjarmasin Tentang Keterkabulan Doa  

(Studi Atas QS. Al-Mu‟min : 60 Dan QS. Al-Baqarah : 186), Dr H Ahmad Sagir, M. Ag 

dan Bashori M,Ag. 

Kata Kunci : Ulama, Keterkabulan Doa, Surah al-Mu‟min ayat 60, dan Surah al-

Baqarah ayat 186 . 

  

Pada dasarnya manusia adalah mahluk hidup yang saling membutuhkan uluran 

tangan oleh sesamanya. Manusia adalah mahluk yang tidak bisa hidup sendiri 

contohnya yaitu dengan adanya ketergantungan satu dengan lainnya maka dari itu 

dalam memenuhi kehidupannya manusia saling berkomunikasi dan bantu-membantu 

satu sama lainnya. Namun dalam perjalanannya manusia sangat berketergantungan akan 

kekuatan Tuhannya, maka dalam menjalin komunikasi yang baik antara manusia dan 

Tuhannya yaitu melalui doa. Tapi, tidak sedikit orang yang merasa doanya tidak 

dikabulkan, selain itu bagaimana terhadap doa yang berkonotasi negatif. Dengan 

rumusan masalah yang ada maka akan dicari pemahaman Ulama Banjarmasin mengenai 

keterkabulan doa seperti yang tercantum pada ayat 60 surat al-mu‟min dan ayat 186 

surat al-Baqarah ini.  

Metode yang dilakukan dalam menjalankan penelitian ini adalah metode 

kualitatif.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam artian bahwa 

data-datanya didapat dan dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif seperti berupa wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya dalam menggali 

berupa pemahaman ulama di daerah Banjarmasin ini terhadap surat al-Mu‟min ayat 60 

dan surat al-Baqarah ayat 186, untuk dideskripsikan secara kritis dalam laporan 

penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang membantu dalamusaha 

menggambarkan penelitian ini secara objektif dan sistematis. 

Dalam perjalanannya, penelitian ini mendapatkan beberapa sebuah pemahaman. 

Hasil dari penelitian menunjukkan pemahaman dari beberapa Ulama yang dijadikan 

responden adalah bahwa semua doa pasti dikabulkan, tak ada doa yang tidak 

dikabulkan. Namun seperti halnya ibadah lainnya, doa juga memiliki beberapa aturan 

yang harus dilakukan agar doa yang dipanjatkan tersebut terkabul. Selain itu bahwa 

ulama menjelaskan tentang ayat ini yaitu harus adanya keterimbangan antara Usaha dan 

Doa. Dalam hal terhadap orang yang merasa doanya tidak terkabul bahwa dia kurang 

memahami atas sebuah peribadahan doa, yang terkadang dia merasa bahwa doa adalah 

sebuah keluhan bukan sebuah ibadah. 
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KATA PENGANTAR 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

وعلىآله واصحابه امجعني ومن تبعهم احلمد هلل رب العاملني الصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 اىل يوم الدين. اما بعد.

Segala puji dan syukur penulis limpahkan kepada Allah swt. yang telah 

memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul "Pemahaman Ulama Banjarmasin Tentang keterkabulan Doa Pada Surah al-

Mu’min Ayat 60 dan Surah al-Baqarah Ayat 186”. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw. serta 

seluruh keluarga, para sahabat  dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. 

 Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, baik itu berupa moral maupun material. Hal ini dikarenakan terbatasnya 

kemampuan yang penulis miliki, walupun demikian masih ada satu harapan semoga 

skripsi ini membawa manfaat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin atas 

persetujuan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

2. Bapak. Dr. Saifudin, M.Ag, Ketua Jurusan Ilmu al-Quran danTafsir Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin periode 2013-2017 yang 

telah banyak memberikan saran dan kritik di dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Norhidayat, M.A, selamat sudah menjadi Ketua Jurusan Ilmu al-Quran 

dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasai Banjarmasin yang 

baru periode 2017-2021. 

4. Bapak Dr H. Ahmad Sagir, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Bashori , 

M.Ag,sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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5. Para dosen dan asisten dosen serta para staf administrasi Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin yang tulus ikhlas memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat, dan pelayanan yang baik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta stafnya yang telah banyak 

memberikan layanan dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan 

literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Guru Jailani, Guru Muhammmad Razin, dan Guru KH Ahmad Zuhdiannor yang 

telah bersedia memberikan waktu dan wawasannya dalam wawancara penelitian 

ini. 

8. Untuk keluarga tercinta, terutama kedua orang tua serta saudara (adik) yang selalu 

mendo‟akan dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta materi dalam 

menjalani perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

9. Kepada saudari Arbainah S.Psi.I atas selalu dorongan moril dalam kepenulisan dan 

pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Seluruh teman seperjuangan Jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir atat dulu dikenalnya 

sebagai jurusan Tafsir Hadis angkatan 2011 yang selalu memberikan semangat, 

dukungan dan doa serta bantuan baik berupa moral maupun material dalam 

merampungkan penyusunan skripsi ini. 

11. Untuk semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, 

demi selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta selalu 

berdoa, semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada 

penulis dibalas oleh Allah swt dan selalu mendapatkan kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya, amin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
A.  Konsonan Tunggal 
 

No 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Transliterasi Keterangan 

 Alif ..... Tidak dilambangkan ا 1

  Bã B ب 2

  Tã T ت 3

  Tsã Ts ث 4

  Jĩm J ج 5

 Hã H Ha garis dibawah ح 6

  Khã Kh خ 7

  Dãl D د 8

  Dzãl Dz ذ 9

  Rã R ر 10

  Zãi Z ز 11

  Sĩn S س 12

  Syĩn Sy ش 13

  Shãd Sh ص 14

  Dhãd Dh ض 15

  Thã Th ط 16

  Zhã Zh ظ 17

 Ain ...„... Koma terbalik di atas‛ ع 18

  Gain G غ 19

  Fã F ف 20

  Qãf Q ق 21

  Kãf K ك 22

  Lãm L ل 23

  Mĩm M م 24
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  Nũn N ن 25

  Wãw W و 26

  Hã H ه 27

 Hamzah ...`... Apostrop ء 28

  Ya` Y ي 29

 

B.   Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap 

 ditulis Ahmadiyyah أمحدية 

C.  Tâ` marbũtãh di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h ; 

 ditulishijârah  حجارة

 ditulis muqaddimah مقّدمة

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya) 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis terpisah; 

 ditulis al-mar`ati yaqîhâ   اْلَمْرأَِة يَِقيَها

 ditulis miata ‘âm       مائة عام

 

D.  Vokal Pendek 

_  َ _fathah ditulis a, contoh   َمحدا    ditulis ahmad 

__  َ kasrah ditulis i, contoh قةثِ      ditulis tsiqah 

_ُ _   dhammah ditulis u, contoh     وه    ditulis huw 

E.  Vokal Panjangdan Diftong 

1. Fathah Panjang : Â/â, contohnya  قال   ditulis qâla 

2. Kasrah Panjang : Î/î, contohnya صحيح   ditulis shahîh 

3. Dhammah Panjang : Û/û, contohnya  ابو ditulisAbû 
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F.  Kata sandang Alif + Lām 

 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’l, ism, maupun harf ditulis saling terpisah. Hanya 

kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.  

1. Huruf qamariyyah ditulis al- contohnya احلديث  ditulis al-Hadîts. 

2. Huruf syamsiyyah, ditulis al- contohnya  الرتمذي   ditulis al-Tirmidzî. 

 

G.  Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan(EYD). 

H.  Singkatan 

No. =    nomor 

H. = tahun Hijriyah 

M. = tahun Masehi 

Q.S. = al-Qur`an Surah 

HR. = Hadits Riwayat 

SWT. = subhânah wa ta’âla 

SAW. = shalla Allâh ‘alaihi wa sallam 

t.th = tanpa tahun 

Kec, = Kecamatan 

Kab, = Kabupaten 

dll =  dan lain-lain 
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