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Pendahuluan 

 Ada sebuah kata mutiara yang mengatakan bahwa  "Anak-anak itu amanah, hanya 

boleh dididik sesuai keinginan yang menitipkan, bukan sesuai hawa nafsu kita."i Kata mutiara 

ini merupakan salah satu pandangan yang ada bahwa pada kenyataannya anak dan semua yang 

dimiliki manusia sesungguhnya adalah titipan. Karena hakekat pemilik segala sesuatu yang ada 

di langit dan di bumi adalah Zat Tunggal Allah swt. Hal ini sesuai dengan al Qur’an, 2: 284ii 

ِض َوِإن  َرأ فُوهُ  تُبأُدواِلِّلَِّه َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْلأ َما فِي أَنفُِسُكمأ أَوأ تُخأ
ٍء  يَُحاِسبأُكم بِِه اللَّهُ َفيَغأِفُر ِلَمن يََشاُء َويُعَِذُِّب َمن يََشاُء َواللَّهُ َعلَٰى ُكِلِّ َشيأ
 قَِديٌر ﴿البقرة: ٤٨٢﴾
“apapun yang ada di langit (banyak langit) dan yang ada di bumi adalah milik Allah. Jika 

kalian mengungkapkan/menampakkan apa yang ada di diri kalian atau menyembunyikannya, 

maka Allah akan memperhitungkannya, maka Ia akan memberi ampunan bagi siapa saja 

yang menghendaki dan akan memberi azab siapa saja yang menghendaki dan Allah penentu 

atas segala sesuatu” (Q.S. al Baqarah, 2:284) 

Ayat di atas menjelaskan tentang hakekat pemilikan, termasuk tentang anak.  

Pertanyaan muncul , apa maksud Allah memberikan amanah berupa anak kepada manusia?  

Al Qur’an menjawab pertanyaan ini dengan jelas, yaitu :  

َسنِ  تَقأِويمٍ  ﴿التين: ٢﴾ نَساَن فِي أَحأ ِ  لَقَدأ َخلَقأنَا اْلأ
Artinya, “ Sungguh kami telah mencipta manusia dalam sebaik-baik bentuk”. (Q.S. al Tin: 4) 

نسَ  إَِّلَّ ِليَعأبُُدونِ  ﴿الذاريات: ٦٥﴾-َومَ  ِ  ا َخلَقأتُ  الأِجنَّ  َواْلأ
Artinya,” tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bmenyembahKu” 

 

ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَلأنَاُكمأ ُشعُوبًا َوقَبَائَِل   َناُكم ِمِّ  ِلتَعَاَرفُوايَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَقأ
َرَمُكمأ ِعنَد اللَِّه أَتأقَاُكمأ إِنَّ اللَّهَ َعِليٌم َخبِيٌر ﴿الحجرات: ٣١﴾  إِنَّ أَكأ  

Artinya,” Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian ada laki-laki dan perempuan, 

dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal, 

sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kamu, 

sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha teliti”. 
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Ketiga ayat di atas menunjukkan tujuan  penciptaan manusia dan hakekat manusia dan di saat yang 

sama berarti hakekat anak bagi manusia adalah sebagai berikut : 

1. Manusia dicipta dalam kondisi terbaik. Artinya setiap anak terlahir dalam keadaan terbaik. 

Orang tua dan guru wajib memberikan perlakukan terbaik, sehingga dapat mengantarkan 

anak menjadi manusia terbaik 

2. Manusia dicipta dengan tujuan untuk menanusia dicipta dengan tujuan untuk menyembah 

Allah dan mengesakannya. 

3. Manusia dicipta untuk memiliki kualitas terbaik dan termulia yaitu muntaqin. 

Bagaimana supaya orang tua dapat mengemban amanah anak sesuai dengan yang 

diamanahkan?  

Islam adalah agama yang mudah. Kemudahan ini  dapat diketahui melalui pedoman berupa al Qur’an 

dan  contoh  kehidupan  yang dengan mudah dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui al 

hadis. Artinya Islam hadir untuk manusia dan semua makhluk dengan memberikan pedoman petunjuk 

hidup sehingga dapat selamat di dunia dan di akhirat yaitu al Qur’an dan al Hadis. 

 Terkait pendidikan anak, Islam memberikan contoh orang yang telah sukses mengantarkan semua 

keturunananya menjadi orang orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah Ibrahim, as.  Ibrahim 

a.s. disebut sebagai bapaknya para nabi, karena semua para nabi sepeninggalannya adalah dari 

keturunan Ibrahim a.s. Bagaimana Ibrahim a.s mendidik keturunannya ?  

Untuk kali ini, yang akan dibahas adalah doa-doa Nabi Ibrahim a.s untuk keturunannya sehingga 

keturunannya menjadi generasi terbaik.  

Doa menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena doa memiliki 

banyak fungsi untuk manusia. Di antara fungsi doa adalah doa dapat menolak balak, bencana dan 

dapat merubah taqdir, selain itu doa adalah senjata bagi orang beriman. 

Pembahasan  

Berikut ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim a.s untuk keturunannya yang dapat diteladani supaya 

memiliki generasi yang berkualitas kuat ilmu, kuat iman dan kuat amal.  

1. Doa supaya anak menjadi anak sholeh 

اِلِحينَ  ﴿الصافات: ٣١١﴾  َرِبِّ َهبأ  ِلي ِمنَ  الصَّ

Artinya,”Ya Tuhan, karuniakan aku anak yang sholeh” (Q.S. al Shafaat:100) 

Cara membacanya ,” Rabbi Hab lii minash shoolihiin 

2. Doa supaya anak menegakkan sholat 

يَّتِي َربَّنَا َوتََقبَّلأ ُدَعاِء  ََلةِ َوِمن ذُِرِّ عَلأنِي ُمِقيَم الصَّ  ﴾٢١﴿ابراهيم: َرِبِّ اجأ
Artinya,” Ya Tuhan, jadikanlah aku pnegak sholat dan juga keturunanku, wahai Tuhan kami, 

kabulkan permohonan doa ini” 

Cara membacanya ,” Rabbij`alnii muqiimash sholaati wa min zurriyyatii Rabbana wa 

taqabbal du`aa’. 

3. Doa untuk anak supaya menjadi generasi yang tunduk pada Allah 
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َنا  عَلأ ِلَميأنِ َربَّنَا َواجأ ِلَمةً  َلكَ  ُمسأ سأ ةً مُّ يَّتِنَا أُمَّ َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا  لَّكَ َوِمن ذُِرِّ

ِحيُم ﴿البقرة: ٣٤٨﴾ اُب الرَّ نَا ِإنََّك أَنَت التَّوَّ  َوتُبأ َعلَيأ
Artinya,’’ Ya TUhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadaMu dan 

juga keturunan kami menjadi umat yang tunduk kepada Mu, dan tunjuklah kami 

tempat-tempat peribadatan kami, dan terimalah taubat kami karena sesungguhnya 

Engkau maha Penerima Taubat yang Maha pengasih. 

Cara Membaca :   

Rabbanaa waj`alnaa muslimaini laka wa min dzurriyyatinaa ummatam 

muslimatallaka, wa arinaa manaasikanaa wa tub `alainaa innaka antat tawwaabur 

Rahiim. 

 

4. Doa anak di rantauan supaya jadi penegak sholat dan dicukupi kebutuhannya 

َكنُت  بَّنَا إِنِِّي أَسأ يَّتِي ِمنرَّ ِم َربَّنَا  بَِوادٍ  ذُِرِّ تَِك الأُمَحرَّ عٍ ِعنَد بَيأ َغيأِر ِذي َزرأ

نَ  الثََّمَراِت  ُزقأُهم ِمِّ ِوي إِلَيأِهمأ َوارأ نَ  النَّاِس تَهأ عَلأ أَفأئَِدةً ِمِّ ََلةَ فَاجأ ِليُِقيُموا الصَّ

ُكُرونَ  ﴿ابراهيم: ١٣﴾  لَعَلَُّهمأ يَشأ

Artinya : Ya Tuhan kami, sy sungguh telah menempatkan keturunananku di lembah 

yang tak ada tanaman di sisi/samping rumahMu al Muharram,  

Cara membaca: Rabbanaa innii askantu min dzurriyyatii bi waadin gairu dzii zar’in `inda 

baitikal muharram, Rabbanaa  li yuqiimush sholaata faj`al afidatan minan naas tahwi 

ilaihim warzuqhum mi 

5. Doa supaya negeri ini aman dan anak dijauhkan dari menyembah syaitan 

 

نُبأنِي َوَبنِيَّ  أَن نَّعأبَُد  َبلََد آِمنًا َواجأ ذَا الأ عَلأ َهٰ َوإِذأ  قَاَل إِبأَراِهيُم َرِبِّ اجأ

َنامَ  ﴿ابراهيم: ١٦﴾ َصأ  اْلأ
Artinya : Ingatlah ketika Ibrahim berdoa,” ya Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang 

aman dan dan jauhkanlah aku dan anak turunku menyembah berhala 

Cara membaca : 

Rabbij`al haadzal balada aaminawwajnubnii wa banii an na`budal ashnaam. 

 

Kelima doa ini dimohonkan kepada Allah swt, setiap saat di waktu-waktu mustajabah; yaitu 

setiap bakda sholat fardlu, saat hujan turun, hari Jum`at bakda Asar hingga terbenamnya 

matahari, saat tahajjud di keheningan malam, saat waktu antara azan dan iqamah. 

Simpulan 

Simpulan dari tulisan ini adalah ada 5 doa untuk anak supaya anak menjadi anak yang 

berkualitas ; berilmu, beriman dan  beramal sholeh sebagaimana yang telah dilakukan nabi 

Ibrahim a.s. Kelima doa tersebut hendaknya dimohonkan kepada Allah di saat-saat mustajabah. 
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i  Diambil dari Sumber https://hot.liputan6.com/read/3992657/kumpulan-kata-mutiara-

pendidikan-menginspirasi-buat-semangat-belajar, pada 16 Mei 2020 

ii Lihat The Zekr Projek, akan dijumpai lebih dari 5 ayat yang tersebar di berbagai surat. Ayat ayat tersebut 
menengaskan bahwa langi, bumi dan isinya marupakan milik Allah swt. Lihat Q.A al Baqarah: 284, Q.S al Nisa’: 
174, Q.S. an Nuur: 64, Q.S. Luqman: 26 dll  
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