


ABSTRAK 
 
 
 Dalam memahami kandungan petunjuk hadis yang tampak bertentangan, maka 
tidak hanya diperlukan matan saja, tetapi juga sanad. Dalam diskursus hadis, 
pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri. Untuk pemaknaan hadis hanya 
bisa dilakukan terhadap hadis yang sudah jelas validitasnya, minimal hadis tersebut 
dikategorikan sebagai hadis hasan. Diharapkan dari pemaknaan kandungan hadis 
tersebut, muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi SAW, 
terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, atau lokal. Dengan 
demikian pemaknaan hadis menjadi kebutuhan yang mendesak, karena banyak 
wacana-wacana keislaman yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengambil 
hadis sebagai literaturnya. Doa dipandang dapat mempengaruhi takdir Allah, sedang 
segala usaha manusia tampak tidak berguna sama sekali. Hal ini menimbulkan adanya 
pengingkaran kaum muslimin terhadap ikhtiar atau usaha manusia dan mereka 
cenderung mengikuti faham jabr (fatalisme). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh doa terhadap ketentuan 
Allah dalam kitab al-Jami’ as-Sahih Sunan at-Tirmizi; mengetahui pemaknaan atau 
interpretasi para ulama terhadap hadis tentang pengaruh doa terhadap takdir Allah 
serta aplikasi dari metodologi pemaknaan hadis. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Analisa data yang digunakan 
adalah metode takhrij. 
 Hasil penelitian ini adalah kualitas hadis tersebut oleh banyak ulama hadis 
dinilai sebagai hadis hasan. Sehingga hadis tentang pengarug doa terhadap takdir 
Allah bisa dijadikan pegangan atau hujjah dalam studi analisis pemaknaan hadis, 
karena memenuhi syarat didalamnya. Hadis tentang pengaruh doa terhadap takdir 
Allah, memberikan interpretasi yang berbeda. Sebagian ulama memaknai hadis secara 
tekstual dan sebagian lagi memaknai secara kontekstual. 
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