
MATERI PEMBELAJARAN DARING 
PEKAN KE DUA 

 

Sekolah                 : SMP NEGERI 2 Padang Panjang 
Kls / Semester   : VII / 1 
Materi    : ASMA UL HUSNA 
Alokasi Waktu   : 1 X Pertemuan ( 3 JP ) 

Tujuan Pembelajaran             : Menjelaskan dan memahami Asma Ul Husna  
      Memahami Asma Ul Husna Al Alim 

  Memahami Asma Ul Husna Al Khabir 
  Memahami Asma Ul Husna As Sami’ 
  Memahami Asma Ul Husna Al Basir 

  Menerapkan Perilaku yang mencerminkan Asma ul husna  Al        

Alim, Al khabir, As sami’ dan Al Basir dalam kehidupan sehari-

hari 
 

PENGERTIAN ASMA’UL HUSNA 

Asma secara bahasa berarti nama-nama, sedangkan al-husna berarti baik. Dengan 

demikian, kata Asma’ul Husna adalah serangkaian nama-nama yang baik, yang agung, yang hanya 

berhak disandang oleh Allah swt. Nama-nama ini mewakili sifat dari dzat Allah swt. yang 

berhubungan dengan qudrat dan iradat. Selain itu, berhubungan pula dengan hamba dan makhluk-

Nya. Oleh karena itu, Allah swt. dan Rasul-Nya mengingatkan kita agar senantiasa menggunakan 

nama-nama ini pada waktu bermohon atau berdoa kepada-Nya. 

 Asma Ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah yang menandakan 

Allah itu maha sempurna tidak ada yang melebihinya. Mencerminkan keindahan, keagungan 

dan kesempurnaan Allah Swt. Berjumlah 99 nama. 

Sebagaimana firman Allah Q.S.Al A’raf  ayat : 180 

Yang artinya :  

180. Hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut 

asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam 

(menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah 

mereka kerjakan. 

[585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. 

[586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama 

yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, 

tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-

nama selain Allah. 

 



 Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari 4 Asma Ul husna  

1. Al ‘Alim  

Al ‘Alim artinya Allah Maha Mengetahui 

Yaitu Pengetahuan Allah Swt sangat luas mengetahui seluruh yang tampak dan yang 

ghaib, mengetahui seluruh kejadian di alam semesta ini baik yang terjadi maupun yang 

akan terjadi, tidak terbatas oleh waktu, ruang dan jarak. 

Bukti atau tanda –tanda Allah maha ‘Alim : 

 Allah mengetahui jumlah ikan di lautan 

 Allah mengetahui daun yang gugur di hutan 

 Allah mengetahui apa yang terbetik di hati kita 

 Allah mengetahui apa yang kita perbuat 

Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asma Ul Husna Allah Al ‘Alim adalah :  

 Selalu berhati hati dalam mengerjakan pekerjaan  

 Selalu belajar dengan sunguh-sunguh mencari ilmu-ilmu Allah 

 Dan lain-lain 

 

2. Al Khabir 

Al Khabir artinya Allah maha teliti / waspada 

Yaitu Allah maha teliti terhadap makhluk ciptaannya tidak pernah salah  dalam 

penciptaan sesuatu sesuai dengan fungsi dan sasaranya. 

Bukti Allah maha Khabir adalah : 

 Allah tidak pernah salah menciptakan  manusia sehingga jutaan manusia tadak 

ada yang sama  

 Allah menciptakan durian pasti berbuah durian 

 Dan lain-lain 

Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asma Ul Husna Al Khabir adalah : 

 Selalu teliti dalam melaksanakan pekerjaan sekolah 

 Selalu teliti dalam berkata-kata 

 Harus waspada terhadap apa yang akan dilakukan. 

 

3. As Sami’ 

As Sami’ artinya Allah Maha Mendengar 

Yaitu Allah maha mendengar semua suara dan bunyi apa pun  yang ada di alam semesta 

ini,pendengarannya tidak terbatas . 

Bukti atau tanda Allah Maha mendengar adalah : 



 Allah mendengar dan paham suara cacing walaupun dalam tanah 

 Allah mendengar perkataan kita walaupun dalam hati 

 Allah mendengar ranting yang patah dalam hutan belantara 

Perilaku yang mencerminkan keimanan Asma Ul Husna As Sami’ adalah : 

 Harus mendengarkan orang lain yang sedang bicara dengan kita 

 Menjadi orang yang peka terhadap informasi dan berlatih untuk memilih 

informasi yang baik dan buruk. 

 

4. Al Bashir 

Al Basir artinya Allah Maha Melihat 

Yaitu Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bahkan dapat 

memantau alam semesta dengan segala isinya. 

 Bukti Allah maha melihat adalah : 

o Allah melihat aktifitas seluruh manusia di mana saja berada 

o Allah melihat isi bumi 

Perilaku yang mencerminkan keimanan Asma Ul Husna Al Basir adalah : 

o Selalu beramal dengan baik karena Allah selalu melihat setiap amal kita 

o Berusaha melihat peristiwa peristiwa yang terjadi untuk dijadikan pelajaran 

o Berusaha mengintropeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Catt tugas di buat dalam buku latihan PAI  

 

TUGAS SISWA 

1. Tulislah pengertian beriman kepada Asma Ul Husna sesuai pemahaman mu ! 

2. Carilah  5 perilaku kamu dan anggota keluargamu yang mencerminkan Asma 

Ul Husna Al ‘Alim dan Al Khabir di lingkungan tempat tinggalmu ! 

3. Carilah 5 contoh perilaku yang bertentangan dengan Asma Ul Husna As Sami’ 

dan Al Basir yang kamu temui di lingkungan masyarakat sekitar mu ! 

4. Carilah 5 hikmah kamu mempelajari Asma Ul Husna Al ‘Alim, Al khabir, As-

Sami’ dan Al basir yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari 

 


