


ABSTRAK 
 
 
 Du’a merupakan ritual yang ada dalam agama Islam. Ritual itu menjadi bentuk 
dialog manakala dilakukan dengan khusu’ untuk melepaskan kesepian seorang 
hamba. Du’a mengalami pergeseran makana sejalan dengan kemajuan alam piker 
manusia dari gairah mistis menjadi semangat logis. Perubahan ini membawa dampak 
pada pemaknaan du’a bentuk hubungan structural-vertikal menjadi relasi dialogis 
antara Tuhan dengan manusia. Pemahaman seperti ini membawa lebih jauh pada cara 
pandang manusia dari Tuhan yang menakutkan menjadi Tuhan yang maha pengasih 
dan penyayang. Du’a sebagai energi untuk semangat kembali dalam menghadapi 
kehidupan yang melelahkan. Pemaknaan du’a menjadi actual karena sejalan dengan 
perkembangan alam pikiran dan peradaban Islam tanpa mengurangi kebesaran 
syari’at. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep do’a dalam al Qur’an 
menurut penafsiran al-Alusi dalam tafsir Ruh al Ma’ani dan mengetahui metode 
penafsiran yang digunakan al-Alusi dalam penafsiran ayat-ayat do’a. Jenis penelitian 
ini adalah kepustakaan murni. Metode analisa data yang digunakan adalah diskripsi 
analitis. 
 Setelah melakukan penelitian terhadap konsep du’a, peneliti temukan 
beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan tema du’a dalam ajaran Islam. 
Du’a yang selama ini diartikan sebagai bentuk permintaan sesuatu kepada Allah SWT 
merupakan konsep yang tereduksi. Dalam penelitian ini ditemukan 6 pengertian du’a, 
yaitu bermakna ibadah, istigasah, permintaan (do’a dalam kontek Indonesia), 
percakapan, panggilan (seruan0, dan memuji. Dalam tafsirnya al-Alusi 
menggambarkan kedudukan du’a yang sangat penting dan fenomena perdebatan 
tatacara du’a dan tawasul. Pembangkitan kesadaran akan suatu makna (pengertian) 
terhadap du’a khususnya dan ajaran Islam pada umumnya menjadi sesuatu yang 
sangat penting dan itu menjadi tugas kita sebagai intelektual muslim, pewaris nabi 
dan pembimbing umat. Metode penafsiran yang digunakan oleh al-Alusi adalah cara 
penafsiran sufi, cara ulama salaf, dan cara mutakalimin. 
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