
BAB 1 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri, meskipun manusia diciptakan oleh Allah swt 

dalam  bentuk fisik yang paling sempurna dari pada makhluk ciptaan Allah yang 

lain : 

Artinya: 

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya ( QS at-Tiin : 4 )  

akan tetapi dalam sisi tertentu manusia merupakan sosok makhluk yang 

ditaqdirkan oleh Allah juga memiliki ketidaksempurnaan, sehingga dalam  rangka 

menopang hidup dan kehidupanya serta untuk pemenuhan hajat luar jangkauan, 

manusia  di perintahkan oleh Allah swt untuk berdo'a. 

….  

Artinya: 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu... " ( QS Al Mu’min: 60 ).  

Fakta demikian dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, betapa 

banyak manusia yang memiliki cita-cita terprogram, baik yang terkait dengan 

harta, tahta maupun kenikmatan dunia lainya merelakan diri bersimpuh memohon 

kepada sang Pencipta alam raya agar supaya diberi petunjuk, dibimbing serta 
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dimuluskan jalanya agar segala keinginanya yang indah dapat tergapai dengan 

mudah tanpa banyak harus bersusah payah. Kita juga dapat menyaksikan dengan 

mata telanjang betapa banyak manusia baik dari kalangan orang-orang saleh 

maupun para pendosa  yang karena terjepit oleh kesulitan dan kesempitan  akibat 

beban hidup yang semakin hari bertambah bobot beratnya-siang malam 

bermunajat kepada Allah dengan berlinangan air mata hanya berharap Allah 

membantu menyelesaikan  sekaligus mengangkat ujian sengsara atau atas nikmat 

yang berlebih yang ditimpakan kepada mereka.  

Berangkat dari realitas bahwa Allah berhak menguji manusia dengan 

kesukaran hidup maupun dengan limpahan karunia yang baik-seperti yang di 

alami oleh nabi Sulaiman as-maka sudah sewajarnya manusia sebagia makhluk 

yang memiliki segi keterbatasan sesering mungkin bersimpuh dihadapan Allah 

supaya ujian-ujian yang ditimpakan tidak melebihi kadar kemampuanya  Allah 

berfirman: 

  

Artinya:  
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; 
ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir " ( QS al-Baqarah : 286 )

 Jika diperhatikan, betapa Allah hendak mengabarkan kepada manusia akan 

kelemahan dan ketidakberdayaannya dalam menghadapi berbagai persoalan 

hidup, yang mendera manusia  baik yang berkutat dengan seputar masalah  sosial 

kemasyarakatan, rezeki, jodoh maupun urusan akhirat  hendaklah memohon ( 

berdoa’a ) kepada Allah swt supaya dapat teratasi secara baik  dengan catatan 

melibatkan  Allah. Namun sebaliknya,  jika Allah justru ditinggalkan  begitu saja 

maka sudah sewajarnya bobot persoalan yang dihadapi manusia semakin 

bertambah komplek seakan tidak ada jalan  lagi untuk menyelesaikannya. 

 Do’a adalah persoalan penting di kalangan orang beriman, sebab dengan 

kekayaan, kekuasaan semata manusia dijamin tidak mampu mengatasi 

persoalanya secara paripurna, buktinya, kurang apa  kaya dan kuasanya Qarun 

laknatullah pada masa nabi Musa namun sejarah mengabadikan betapa 

hartanyannya yang nelimpah tiada mampu memberikan pertolongan apapun  pada 

tuannya ketika Allah swt membenamkan dirinnya kedalam perut bumi. Dengan 

demikian, doa dapat puladimaknai sebagai bukti pengakuan mengenai kelemahan, 

ketidakberdayaan maupun keterbatasan di dalam mengatasi permasalahan kecil 

maupun besar ( Mahalli, 2000 : 23 ). Do’a juga dapat di maknai sebagai mantra 

pengagungan  dari makhluk ciptaan  kepada sang Pencipta yakni Allah swt. 
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Karena do’a adalah wujud pengagungan  kepada Allah maka sangat penting di 

ketahui dan di pahami oleh orang beriman ketika memanjatkan  do’a hendaknya 

disamping menjaga adab-adabnya hendaklah berdo’a dengan hati yang tulus 

ikhlas baik dalam keadaan sempit atau lapang, senang maupun susah dan lebih 

dari itu do’a oleh kalangan orang beriman juga diyakini sebagai bagian dari 

ibadah ( Mukri, 2000 : 1 ) sebagai konsekuensinya maka berdoalah dengan cara-

cara  yang dibenarkan oleh syariat Islam yang sahih dan menghindarkan diri 

sejauh mungkin dari perilaku menyimpang dalam berdo’a. 

 Perilaku menyimpang dalam  berdo’a yang dimaksud disini adalah sekedar 

contoh : bahwa akhir-akhir ini banyak tokoh lintas agama kita jumpai dengan 

sangat percaya dirinya mengatakan demi terciptanya harmoni, kerukunan serta 

kedamaian antar umat beragama mendesak dan mendukung wacana serta 

pelegalan ritual do’a bersama antar umat beragama. Padahal di dalam aturan 

syari’at Islam yang sahih-bukan syari’at Islam sahih versi intelektual radikal 

liberal, do’a bersama antar umat beragama atau istilah kontemporernya do’a antar 

iman  tidak pernah di kenal dalam sejarah Islam, oleh karena itu doa’ bersama 

antar umat beragama apabila dalan teknisnya setiap pemuka agama berdo’a secara 

bergiliran maka orang Islam haram mengikuti dan mengamini do’a  yang 

dipimpin oleh non muslim ( Media Dakwah, edisi Sya’ban 1426 H ). 

 Di dalam buku Fiqh Lintas Agama yang ditulis oleh intelektual radikal 

liberal, Zainun Kamal et al ( 2003 ) tertulis dengan jelas bahwa do’a lintas agama  

mulai populer dan menjadi perhatian  publik dunia  tatkala pada  26 Oktober 1986 

pemimpin spiritual tertinggi kaum Nasrani yakni Paus Yohanes II  mengundang 
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seluruh tokoh dari agama-agama dunia untuk  menghadiri suatu acara  yang oleh 

sejarah disebut sebagai  do’a bersama untuk perdamaian  dunia bertempat di kota  

Santo Francis Italia bagian selatan, dalam  ritual do’a antar iman tersebut dalam 

teknis pelaksanaanya wakil tokoh dari tiap agama yang hadir diberi waktu khusus 

termasuk dari wakil Islam mendapat giliran untuk membawakan do’a dengan cara 

Islam.  

Praktek do’a antar iman  sudah di duga menimbulkan dua sikap yakni 

yang pro dan kontra, intelektual radikal liberal semisal Nurkholis Madjid, Zainun 

Kamal, Ulil Abshar Abdala setuju dengan alasan harmoni dan perdamaian antar 

umat beragama, tidak ketinggalan KH Mustofa Bisri misalnya, dengan secara 

tegas meminta pimpinan MUI untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 

do’a itu-apabila do’a bersama itu diharamkan ( Suara Merdeka, Agustus 2005 ). 

Bahkan karena begitu emosionalnya atas keputusan final fatwa MUI, koordinator 

JIL ( Jaringan  Islam Liberal ), Ulil Abshar Abdala saat jumpa pers di sekretariat 

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ( P2D ) mengatakan pada publik-walaupun 

akhirnya mohon maaf-bahwa fatwa MUI  di golongkan sebagai fatwa tolol  dan 

ngawur ( Suara Merdeka, 6 Agustus 2005 ).   

Sementara kelompok yang kontra seperti Ma’ruf Amin bersikukuh bahwa 

do’a  antar iman  tidak pernah di kenal dalam Islam dan melaksanakanya berarti 

tidak boleh, juga ada tokoh muslim semisal Usaman Alwi yang berargumen 

sebagai penegasan tentang haramnya do’a bersama bahwa orang-orang musyrik 

itu berdoa kepada Allah atau tidak amalan mereka adalah sia-sia dasarnya adalah 
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Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. dan berhala-
berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan 
sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan 
kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, 
padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya[769]. dan doa (ibadat) 
orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. (QS. 13 : 14) 

  

"Berdoalah kamu". dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.     
QS 40 : 50 

 Menyaksikan sering terjadinya benturan pemikiran antara pihak yang pro 

dan kontra mengenai acara doa antara iman, adalah Majelis Ulama’ Indonesia ( 

MUI ) suatu lembaga agama resmi yang diakui oleh pemerintah dimana personal 

anggotanya berasal dari berbagai ormas besar Islam seperti Jam’iyyah 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’ ( NU ), dan ormas Islam lainya pada MUNAS 

( Musyawarah Nasional ) MUI  yang ke-VII memutuskan 11 fatwa penting dan 
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salah satunya adalah fatwa tentang  haram bagi umat Islam untuk menghadiri  doa 

bersama ( Suara Merdeka, Selasa 2 Agustus 2005 ).

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : SIKAP MASYARAKAT MUSLIM 

TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI ) TENTANG 

HARAMNYA DOA BERSAMA LINTAS AGAMA ( Studi Kasus Pengajian 

MATAN di dukuh Sawahan, Ngemplak Boyolali )  

B. PENEGASAN ISTILAH 

Supaya dapat memberikan gambaran dan menghindari kesalahpahaman 

tentang judul skripsi diatas serta untuk memberikan batasan judul yang telah 

tersusun. Maka perlu suatu penegasan istilah terhadap judul tersebut. 

Sikap adalah : Suatu perbuatan yang berlandaskan pada pendirian ( Dep P & K, 

1998 : 938 ) 

Masyarakat Muslim : warga yang beragama Islam dan meyakini al-Qur’an 

sebagai kitab sucinya. 

Fatwa : mengandung pengertian menerangkan hukum syara’  tentang suatu 

persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan umat ( Qardhawi, 1997 : 5 ) 

MUI : sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat  nonpemerintah yang terdiri atas 

para ulama’ dan salah satu tugas pokoknya adalah memberikan fatwa ( KBBI, 

1988 : 545 ) 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

skripsi ini adalah : Bagaimanakah Sikap Masyarakat Muslim pada kelompok 
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Pengajian MATAN di dukuh Sawahan terhadap Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia 

tentang haramnya  Do’a bersama lintas agama

D.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah : 

1.Tujuan Penelitian 

   a. Mengetahui sikap masyarakat muslim terhadap fatwa MUI tentang haramnya 

      do’a bersama lintas agama. 

2. Manfaat penelitian 

    a. Secara teoritis 

       Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam studi hukum Islam 

    b. Manfaat praktis 

        Diharapkan dapat menjadi masukan kepada institusi pemerintah, swasta, para 

        cendekia serta masyarakat luas. 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Sejauh yang peneliti ketahui, bahwa penelitian tentang do’a bersama lintas 

agama belum ada yang membahasnya secara khusus, pun demikian, ada beberapa 

buku yang sedikit banyak menyingung ataupun secara substansi menerangkan isu 

seputar doa bersama lintas agama namun belum mengupasnya secara menukik. 

Sebut misalnya buku berjudul Fiqih Lintas Agama yang ditulis oleh Nurkholis 

Madjid et al, kemudian buku Lubang Hitam Agama yang ditulis oleh Sumanto al 

Qurtubi maupun buku Satu Agama atau Banyak Agama yang ditulis oleh 

21



Muhammad Lagenhausen. Namun sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa  

buku Lubang Hitam Agama maupun Satu Agama atau Banyak Agama secara jelas 

belum memberikan keterangan tentang isu doa bersama antar agama kecuali pada 

tataran substansi. Berbeda dengan buku Fiqih Lintas Agama, buku ini secara  

terang telah membahas persoalan doa bersama lintas agama dalam uraian yang 

cukup akan tetapi melihat track record para kontributornya, peneliti merasa 

kurang puas karena umumnya para penulis buku tersebut dikenal sebagai-

meminjam istilah Din Syamsudin-ekstrimis liberal-padahal peneliti membutuhkan 

pembahasan masalah doa bersama antar agama dari para teolog moderat dan 

bukan berasal dari paparan para ekstrimis. Oleh karena itu penelitian dengan judul 

diatas layak dijadikan penelitian. 

F. METODE PENELITIAN. 

Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metodologi penelitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Mengingat pada permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, maka 

penelitian  ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) yakni mencari dan  

kemudian mengumpulkan data serta informasi lain terkait dengan pokok 

permasalahan. Pokok permasalahan yang peneliti maksud adalah tentang Sikap 

Masyarakat Muslim terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Do’a Bersama 

lintas agama . Dengan studi deskriptik-evaluatif yakni menggambarkan obyek   

yang akan diteliti, ( Arikunto, 1993 : 195 ). 

2. Populasi dan Sampel 
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a. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian ( Arikunto, 2002 : 102 ). 

Dan populasi dalam penelitian ini adalah peserta pengajian MATAN ( 

Masyarakat Tarbiyah Ngemplak ) dukuh Sawahan Kecamatan Ngemplak 

Boyolali Jawa Tengah. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi terpilih yang hendak diteliti, ( 

Sugiarto et al, 2001 : 2 ) dengan menggunakan teknik tertentu yang 

dinamakan teknik sampling. Hal ini ditempuh penulis karena peserta 

kelompok pengajian MATAN secara kuantitas mencapai ratusan personal, 

oleh karena itu, dalam penelitian ini mengagendakan kegiatan 

pengambilan sampel dari populasi yang ada guna keakuratan penelitian.  

c. Teknik Sampling ( pengambilan Sampel ) 

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik non random 

bertujuan, yakni anggota samplimg dipilih  secara khusus berdasarkan 

tujuan penelitian ( Sugiarto et al, 2001 : 36 ).

3. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode observasi 

Yakni peneliti melakukan monitoring dan pencatatan sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada obyek ( Nawawi, 2003 : 100 ). cara ini dipakai 

oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data  awal tentang keberadaan  

pengajian MATAN secara akurat lagi pasti sehingga diperoleh kejelasan 

yang jauh dari unsur ketidakakuratan. 

b. Metode interview ( wawancara ) 
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Adalah suatu ikhtiar peneliti  untuk mengumpulkan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan dijawab  secara lisan pula ( 

Nawawi, 2003 : 111 ). Data atau informasi yang dimaksud dapat berupa 

tangapan, pendapat, keyakinan maupun pengetahuan seseorang tentang 

segala sesuatu yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti oleh 

peneliti.

c. Metode kuisioner ( angket ) 

Yakni suatu usaha untuk mendapatkan informasi atau data dengan 

cara  komunikasi tidak langsung berupa sejumlah pertanyaan tertulis  dan 

dijawab oleh responden. Melalui metode angket ini data yang dihimpun 

bersifat informasi berupa pendapat, maupun pemikiran dan lain-lain ( 

Nawawi, 1992 : 119 ) angket didalam metode ini  berupa angket tertutup 

dan terbuka. Untuk pertanyaan yang bersifat pengetahuan ( kognitif ) 

menggunakan angket tertutup, sebab peneliti berasumsi bahwa 

pengetahuan  peserta  pengajian MATAN terhadap persoalan yang akan 

diteliti hampir semuanya tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk 

pengungkapan perasaan, pengalaman, peneliti menggunakan angket 

terbuka supaya  responden bebas memberikan apresiasi ( penilaian ). 

d. Metode dokumentasi 

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara melihat suatu 

catatan, agenda, majalah dan sebagainya ( Arikunto, 2002 : 206 ). Tujuan 

penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh data yang  berkaitan 

dengan penelitian  ini, termasuk didalamnya  letak dan kondisi geografis. 
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4. Proses olah data 

  Setelah data dan informasi yang terkait dengan penelitian  dikumpulkan, 

selanjutnya dilakukan proses analisis data. Data-data yang telah terkumpul 

sangatlah penting untuk melanjutkan langkah seterusnya dan ini dilakukan  

melalui  empat tahap secara berurutan sebagai berikut : 

a. Editing

Adalah daftar pertanyaan yang telah diserahkan  oleh responden kepada 

peneliti wajib diperiksa untuk mengurangi  kesalahan atau kekurangan  

dengan melihat kelengkapan jawaban dan keterbacaan tulisan ( Cholid dan 

Abu, 2003 : 153 ).

b. Koding

Yakni usaha peneliti untuk membagi  atau untuk mengklasifikasikan  

jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori ( Cholid 

dan Abu, 2003 : 154 ). Dengan demikian, sesudah jawaban-jawaban dari 

responden dipilih dan dipilah kemudian peneliti mengelompokanya ke 

dalam kelompok sejenis. 

c. Tabulasi data 

Adalah pekerjaan membuat tabel  maksudnya  jawaban dari para 

responden yang sudah dipilih dan dipilah serta sudah diberi kategori-

kategori oleh peneliti kemudian dimasukan ke dalam tabel. Setelah itu 

menghitung  frekuensi data dalam masing-masing kategori jawaban 

dengan cara mengijir atau tallying  ( Cholid dan Abu, 2003 : 155 ). 

a. Sangat sedikit    : 0 % - 25 % 
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  b. Sedikit  : 26 % - 50 % 

  c. Cukup  : 51 % - 75 % 

  d. Banyak  : 76 % - 100 % 

5. Analisis data 

Yakni menganalisis data dengan menggunakan statistik dan metode yang 

digunakan adalah deskriptif yakni menggambarkan keadaan peserta pengajian 

MATAN dengan nalar deduktif-induktif ( Azwar, 2003 : 40 ). Disamping itu data  

yang telah ada dikelompokan menjadi dua yakni data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif dapat di ilustrasikan dengan  kata-kata atau kalimat 

sedangkan untuk data kuantitatif dapat ditampilkan dalam bentuk statistik 

sehingga diperoleh data persentase. Setelah dipersentasekan  lalu dapat ditafsirkan 

dengan kalimat yang bersifat kualitatif ( Arikunto, 2002 : 196 ) sedangkan rumus 

yang dipakai untuk menghitung jawaban dari para responden adalah sebagai 

berikut : 

% =     N  X 100 %
          EN 

Keterangan : 
N : Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban 
EN : Jumlah keseluruhan responden 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka untuk mempermudah para pembaca memahami dan 

mempelajari karya ilmiah ini, maka sistematikanya diklasifikasikan ke dalam 

beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub judul. Konkretnya,  sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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Bab I : pada bab ini berisi pendahuluan,  yang meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah,  rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : di kemukakan landasan teoritik  tentang sikap yang meliputi : pengertian 

sikap, komponen sikap, ciri-ciri sikap, perubahan sikap, pengukuran sikap. 

Pengertian Do’a, pengertian do’a bersama, Sejarah Do’a bersama, bentuk do’a 

bersama serta hukum do’a bersama  lintas agama dalam Islam 

Bab III : berisi tentang gambaran daerah penelitian, yang meliputi : letak 

geografis, keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial  pendidikan serta alur 

historis berdirinya  pengajian MATAN di dukuh Sawahan. 

Bab IV : Analisis sikap masyarakat muslim di kelompok pengajian  MATAN di 

dukuh sawahan, Ngemplak Boyolali tentang  fatwa haramnya do’a bersama lintas 

agama. 

Bab V :  pada bab terakhir berisi penutup yang  terdiri  dari kesimpulan dan saran. 
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