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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode The Learning Cell 

1. Pengertian Metode Pembelajaran  

Secara etimologis metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani yaitu 

metha dan hodos.  Metha berarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan 

atau cara.1 Kemudian secara terminologis metode berarti jalan atau cara yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.2  Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.3 

Metode adalah suatu cara atau teknik yang dipergunakan oleh seorang 

guru sebelum menyampaikan materi pembelajaran agar dapat menyampaikan 

materi tersebut dapat diterima oleh murid sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh guru dan sekolah dalam proses belajar mengajar.4  

Metode dapat dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengertian tentang cara yang paling tepat dan cepat dalam 

                                                           
1 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 180 
2 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

hlm. 82  
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama), hlm. 910  
4 Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), Hlm:33 
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melakukan sesuatu.5 Metode juga merupakan suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar metode 

mempunyai peranan yang sangat penting. Menguasai metode-metode mengajar 

menjadi suatu keharusan bagi seorang guru. Sebab, tanpa tanpa penguasaan 

terhadap metode-metode mengajar, maka kegiatan belajar mengajar praktis 

tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode adalah cara atau 

langkah-langkah yang di tempuh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode dapat memberi kemudahan kepada pengajar dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pengajar. Dengan demikian, maka metode merupakan cara 

atau teknik dalam menyajikan materi ajaran yang dilakukan guru dalam 

interaksi pembelajaran (interaksi guru-murid) untuk mempermudah pemahaman 

dan penguasaan terhadap materi pengajaran di kelas. 

Sedangkan belajar mengajar atau disebut juga pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pendidikan yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak 

didik. Interaksi ini dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah dirumuskan sebelum kegiatan dilakukan. Dalam interaksi ini guru dengan 

sadar merencanakan kegiatan mengajarnya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada.6 

                                                           
5 Kasinyo Harto, Aktive Learning Dalam Pembelajaran Agama Islam (Rekontruksi Model 

Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah), (Palembang: Excellent Publishing, 2013)., hlm. 39 
6Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen, (Palembang: Tunas gemilang Press, 

2013), hlm. 11 
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Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama anatara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi 

yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang 

ada diluar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.7 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatau cara yang telah direncanakan oleh seorang guru dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar untuk untuk mengoptimalkan 

potensi siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2. Pengertian The Learning cell 

Menurut Zaini, The Learning Cell (sel belajar) salah satu bentuk 

pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Metode 

The Learning Cell dikembangkan oleh Goldschmid dari Swiss Federal Institute 

of Technology di Lausanne.  The Learning Cell atau peserta didik berpasangan 

adalah suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan dimana 

peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasar 

pada materi bacaan yang sama.8 Metode pembelajaran ini dapat memudahkan 

                                                           
7Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hlm. 26 
8
 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Instan Madani, 2008), 

hlm  86-87 
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siswa dalam memahami dan menentukan masalah yang sulit. The Learning Cell 

juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengemukakan  dan pertanyaan. 

Menurut Suprijono, Metode The Learning Cell adalah bentuk belajar 

kooperatif dalam bentuk berpasangan, dimana siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi bacaan yang sama.9 Metode 

The Learning Cell adalah salah satu dari pembelajaran kelompok, khususnya 

kelompok kecil. Dalam pembelajaran ini siswa diatur dalam pasang-pasangan.  

The Learning Cell merupakan salah satu cara studi yang efektif 

kelompok berpasangan.  Secara bergantian pasangan siswa saling bertanya dan 

menjawab pertanyaan  dari bahan ajar tertulis dalam rangka waktu tertentu yang 

telah ditetapkan guru.10 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode The Learning Cell 

adalah suatu cara pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dengan cara bertanya dan menjawab dengan teman 

sebaya secara bergantian. 

3. Langkah-Langkah Metode The Learning Cell 

Dalam menggunakan metode The Learning Cell adapun langkah-langkah 

penerapan metode The Learning Cell atau sel belajar adalah sebagai berikut:11 

                                                           
9
 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori & Aplikasi PAIKEM), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm 122  
10

 Warsono, Pembelajaran Aktif teori dan Asesmen, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 
hlm 85 

11 Hisyam Zaini, dkk. Op.Cit, hlm  86-87 
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1. Sebagai persiapan, siswa diberi tugas membaca suatu bacaan 

kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah 

pokok yang muncul dari bacaanatau materi yang terkait lainnya. 

2. Pada awal pertemuan, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan 

mencari kawan yang disenangi. Siswa A memulai dengan membaca 

pertanyaan pertama dan dijawab oleh siswa B. 

3. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan korelasi 

atau diberi tambahan informasi, giliran siswa B mengajukan 

pertanyaanyang harus dijawab siswa A. 

4. Jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan kemudian dijawab 

oleh siswa B, ganti B yang bertanya, dan begitu seterusnya. 

5. Selama berlangsung Tanya jawab, guru bergerak dari satu pasangan 

yang lain sambil member masukan atau penjelasan dengan bertanya 

atau menjawab pertanyaan. 

Dari beberapa pendapat tentang langkah-langkah metode The Learning 

Cell, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah metode The Learning 

Cell menunjukkan kesamaan dengan pendapat yang lain. 

4. Kelebihan dan kelemahan metode The Learning Cell 

Beberapa hal yang menjadi kelebihan pembelajaran kelompok dengan 

menggunakan metode pembelajaran The Learning Cell diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Siswa lebih siap dalam menghadapi materi yang akan dipelajari karena 

siswa telah memiliki informasi materi yang akan dipelajari melalui 

berbagai sumber. 

2. Siswa akan memiliki kepercayaan diri dalam belajar karena 

pembelajaran ini menggunakan teman sebaya dalam proses 

pembelajarannya. 

3. Siswa lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

4. Menciptakan sikap kemandirian pada diri siswa. 

5. Menciptakan hubungan dan interaksi sosial  semakin baik, antara 

siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siwa dengan orang 

lainnya.  

Selain memiliki kelebihan, pembelajaean kelompok dengan menggunakan 

metode pembelajaran The Learning Cell memiliki kelemahan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Literatur yang terbatas, namun hal ini dapat diantisipasi dengan 

menganjurkan siswa untuk membaca buku-buku yang ada. 

2. Jika siswa tidak rajin dalam mencari informasi maka metode 

pembelajaran The Learning Cell ini kurang efektif. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap metode pembelajaran 

memiliki kelebihan dan juga kelemahan atau kekurangan. Metode The Learning 

Cell memiliki kelemahan, yaitu jika siswa kurang rajin dan giat dalam mencari 

sumber dan informasi maka menjadi kurang efektif. 
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B.  Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. pengertian hasil (product) 

menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.12 Belajar adalah 

semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga 

menimbulkan perubahaan tingkah laku yang berbeda antara sesudah dan sebelum 

belajar.13 

Menurut Dymiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat keberhasilan 
yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana 
tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf 
atau angka atau simbol. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 
tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 
perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 
diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibanding 
dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan 
menjadi sopan dan sebagainya.14 

 
Sedangkan menurut John M. Keller, hasil belajar yaitu sebagai keluaran 

dari suatu sistem pemerosesan dari berbagai masukan yang berupa suatu 

informasi dalam pembelajaran.15 Jadi tindak belajar merupakan alat ukur dari 

kemampuan seseorang setelah mengalami suatu proses belajar. Atau hasil belajar 

dapat dikatakan sebagai produk akhir yang dihasilan setelah mengalami suatu 

                                                           
12 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 44 
13

 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hlm. 20  
14 Fajri ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38  
15 Nia Anggraini dkk, Ta’dib (Jurnal Pendidikan Islam), (Palembang: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Raden Fatah, 2011), hlm. 6 
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proses belajar mengajar yang dapat dinyataan dalam bentuk angka, huruf atau 

kata-kata lainnya. 

Dengan demikian, hasil belajar  adalah hasil yang diperoleh setelah 

mengikuti proses pembelajaran akhir dan hasil dari interaksi  edukatif  antara guru 

dan siswa di dalam kelas yang dinilai dari raport. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar sesungguhnya adalah sebuah proses mental dan intelektual. Dalam 

praktiknya keberhasilan proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Secara umum faktor hasil belajar ada 2 (dua) antara lain: 

a. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari 

dalam siswa sendiri. 

b. Faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang dating dari luar 

diri siswa. 

  Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat 

digolongkan sebagai berikut:16 

1) Faktor Internal 
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu 

yang sedang belajar, diantaranya sebagai berikut: 
a) Faktor jasmani (kesehatan dan cacat tubuh yang diderita oleh 

siswa) 
b) Faktor psikologis yang terdiri atas faktor intelegensi, perhatian, 

minat, motivasi, kematangan dan kesiapan. 
c) Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit 

untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 
 

                                                           
16 Slameto, Op Cit., hlm. 54 
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2) Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu 

yang sedang belajar yang mencakup: 
a) Faktor keluarga, yang meliputi cara orang tua siswa untuk 

mendidik anaknya, relasi anggota keluarga, suasana rumah, 
keadaan ekonomi keluarga, perhatian dari orang tua siswa dan 
dari latar belakang kebudayaaan. 

b) Faktor sekolah, yang meliputi metode mengajar, kurikulum, 
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas 
ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat, yang meliputi kegiatan siswa dalam 
masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 
Menurut Rohmalina, fakto-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dapat di golongkan:17 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berassaal dari dalam 
individu dan dapat mempengaruhi hassil belajar individu, faktor-
faktor ini meliputi: 

a) Faktor fisiologis yakni keadaan tonus jasmani dan keadaan 
Fungsi jasmani/fisiologis. 

b) Faktor psikologis meliputi kecerdasan/inteligensi siswa, 
motivasi, minat, sikap, dan bakat. 

2) Faktor-faktor Eksternal 
a) Lingkungan sosial meliputi lingkungan social masyarakat, 

lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah. 
b) Lingkungan non social meliputi lingkungan alamiah dan factor 

instrumental. 
 

Sedangkan Muhibbin mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa antara lain: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 
jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 
dari sekitar siswa. 

                                                           
17 Rohmalina, Op Cit, hlm. 29  
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3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 
belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 
siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 
pembelajaran.18 

 
 Dari uraian di atas, maka baik faktor internal maupun faktor ekternal 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa) 

meliputi: cara belajar motivasi, intelegensi, kesehatan siswa. Faktor eksternal 

(faktor dari luar diri siswa) yaitu: sekolah, keluarga, dan lingkungan 

masyarakat tempat siswa berdomisili. Dengan demikian apabila salah satu 

dari faktor tersebut dialami oleh siswa tertentu akan mempengaruhi proses 

dan hasil belajar siswa di sekolah. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut 

diatas dapat menjadi penunjang tercapainya tujuan pembelajaran, tetapi 

sebaliknya pun dapat menjadi penghambat apabila salah satu dari faktor 

tersebut dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas oleh guru. 

 

C.  Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Menurut Sajjad Husein pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

melatih perasaan murid-murid dengan sedemikian rupa, sehingga dalam sikap 

hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis 

                                                           
18

 Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru. (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), hlm 129 
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pengetahuan mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai spritual dan sadar 

akan nilai etis Islam.19 

Sedangkan pendidikan Islam merupakan suatu sistem kependidikan 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan manusia, 

baik duniawi dan ukhrawi.20 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Islam adalah 

proses pemberian ilmu pengetahuan melalui materi-materi pendidikan  Islam 

dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits. 

2. Tujuan Pendidikan Al-Islam 

Pendidikan Al-Islam pada sekolah umum bertujuan meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran 

agama Islam sehingga menjadi manusia yang muslim yang bertakwa kepada 

Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.21 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan penumpukan 

pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik 

                                                           
19

 Amilda, dkk. Menejemen Pendidikan Islam, (Palembang: CV. Grafika Telindo), hlm, 31 
20

 M. Arifin. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 8 
21

 Nazarudin Rahman, Manajemen Pembelajaran (Implementasi Konsep, Karateristk dan 
Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum), (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), hlm. 8 
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tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya,  berbangsa, bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.22 

Pendidikan Al-Islam memiliki tujuan utama adalah untuk membentuk 

kepribadian muslim yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang adal dalam 

ajaran agam Islam. Pendapat ini didasarkan Firman Allah SWT dalam al-

Qur‟an surah Ali-imran ayat 102 yang berbunyi: 

                        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam Keadaan beragama Islam.”23 

Allah juga berfirman  dalam al-Qur‟an Surah at-Tahrim: 6 yang berbunyi: 

              …….     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka”.24 

Dari firman Allah di atas,  dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerukan  

kepada hamba-hambanya untuk benar-benar menjalankan semua perintah-Nya dan 

                                                           
22

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2012), hlm 11 

23
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (bandung: Jabal, 2009), hlm. 63 

24
 Ibid, hlm,  560 
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menjahui seluruh larangan-Nya. Relevan dengan tujuan utama  pendidikan agam 

Islam  membentuk kepribadian muslim, artinya pendidikan bukan hanya proses 

transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi Pendidikan Agama Islam membentuk 

perubahan tingkah laku perserta didik. 

 

D. Asmaul Husna 

1. Pengertian Asmaul Husna 

Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna 

yang berarti baik. Asmaul Husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama 

Allah SWT yang baik, melalui Asmaul Husna manusia akan dapat mengenal 

Allah SWT, hal ini karena dalam Asmaul Husna tercermin sifat keagungan, 

keindahan, dan kekuasaan-Nya. Agar manusia dapat mengenal dan memahami 

Asmaul Husna. 

2. Makna Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 

Dari 99 nama Allah SWT, tersebut akan dibahas tujuh asmaul husna, yaitu: 

Al-Kariim, Al-Mu‟min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jamii‟, Al-„Adl, dan Al-Akhiir. 

a. Al-Kariim 

Al-kariim mempunyai arti Maha Mulia. Allah mulia di atas segala-

galanya yang meliputi maha dermawan, maha pemurah, maha pemaaf, maha 

pemberi, sehingga apabila seluruh makhluk-Nya tidak ada satupun yang taat 

kepada-Nya, maka tidak ada yang mengurangi sedikitpun kemuliaan-Nya. 
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Sedangkan menurut istilah, al-Kariim diartikan sebagai Allah yang 

Maha Mulia lagi maha Pemurah yang menberi anugrah atau rezeki kepada 

semua makhluknya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.S Adz-

Dzariyat: 57-58: 

                               

      

Artinya: “ Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak 

menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya 

Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi 

sangat kokoh.”( Q.S Adz-Dzariyat: 57-58) 

b. Al-Mu‟min 

Al-Mu‟min dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rassa aman 

bagi makhluk ciptaan-Nya dari perbuatan zalim. Allah adalah sumber rasa 

aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabya. Dengan memberi  

rasa aman ini, maka Allah akan menutup jalan-jalan yang menakutkan bagi 

orang yang beriman kepada-Nya. Sebagaimna dalam firman Allah dalam Q.S 

Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi: 
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Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”. (Q.S Al-

Quraisy: 4) 

c. AL-Wakiil 

Al-wakiil mempunyai arti yang Maha Pemelihara atau yang Maha 

Terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang 

diserahkan oleh hamba kepada-Nya tampa membiarkan apapun terbelangai. 

Allah menggurus segala urusan hamba-Nya dan untuk memudahkan segala 

yang dibutuhkan oleh mereka. Dia sebagai tempat segala pakar/persoalan 

diwakilkan atau dipercyakan kepada-Nya. Jika sudah diketahui demikian , 

maka hendaknya manusia menyerahkan segala urusan (bertawakal) kepada-

Nya, sebab dialah seebaik-baik wakil yang layak diminta pertolongan. 

Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut: 

                         

Artinya: “Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. 

Setiap waktu Dia dalam kesibukan” (Q.S. Ar-Rohman: 29). 

 

d. Al-Matiin 

Asmaul husna Al-Matiin berarti bahwa Allah Maha Sempurna dalam 

kekuatan dan kekukuhan-Nya. Kekukuhan dalam sifat-sifat-Nya tidak akan 

Allah melemahakan suatu sifat-Nya. Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-
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kekuatan-Nya. Oleh karena itu, sifat Al-Matiin adalah kehebatan perbuatan 

yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Jadi, kekukuhan 

Allah tidak terkalahkan dan tergoyahkan. Tidak ada satu makhluk pun yang 

dapat menundukkan Allah meskipun seluruh makhluk di bumi ini 

berkerjasama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt: 

                 

Artinya: “Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai 

kekuatan lagi sangat kokoh.”(Q.S. Adz-Dzariyat:58) 

e. Al-Jamii‟ 

Asmaul husna Al-Jamii‟ berasal dari kata jama‟ah yang berarti 

mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar. Allah SWT bersifat Al-Jamii‟ 

yang berarti Maha Mengumpulkan mempunyai kemampuan untuk 

mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemampuan 

Allah SWT tersebut tentu tidak terbatass sehingga Allah mampu 

mengumpulkan segala sesuatu baik yang serupa maupun yang berbeda, yang 

nyata maupun yang ghaib, yang terjangkau maupun yang tidak bisa dijangkau 

oleh manusia, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S. Saba‟ ayat 26 sebagai berikut: 
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Artinya: Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian 

Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha 

pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Saba‟:26) 

f. Al-„Adl 

Asmaul husna Al-„Adl berarti Maha Adil. Keadilan Allah SWT. bersifat 

mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Allah maha Adil karena 

Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Sesuai 

dengan keadilan-Nya yang maha sempurna. Dia bersih dari sifat aniaya, baik 

dalam hokum-Nya dalam perbuatan-Nya. Diantara hukum-Nya  mengenai 

hamba-hamba-Nya bahwa tidak ada manusia itu kecuali apa yang ia usahakan, 

dan hasil dari segala usahanya akan dilihatnya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam Q.S fushshilat  ayat 46 sebagai berikut: 

                              

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, 

Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-

mu Menganiaya hamba-hambaNya.”(Q.S.fushshilat:46) 

g. Al-Akhiir 

Asmaul husna Al-Akhiir berarti Dzat Yang Maha Akhir. Maha Akhir 

disini dapat diartikan bahwa Allah SWT adalah Dzat yang paling kekal. Tidak 

ada satupun setelah-Nya. Ketika semua makhluk di bumi dan seisinya hancur 
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dan lebur, Allah SWT tetap ada dan kekal. Allah SWT tidak berawal dan tidak 

berakhir akan tetapi dia Maha Awal dan Maha Akhir. Dia merupakan Dzat 

yang maha kekal dan tetap ada sampai kapanpun. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam Q.S Ar-Rahman ayat 26-27 sebagai berikut: 

                         

Artinya: “Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Dzat 

Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (Q.S Ar-

Rahman: 26-27) 

 


