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ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh Hafalan Asmaul Husna 

Siswa/Siswi di SDIT Bina Insan Madani masih rendah,  Metode afalan 

yang digunakan dan dipilih oleh guru belum mampu menarik minat anak 

dalam menghafal Asmaul Husna dan tujuan penelitian ini yaitu 

mengetahui apakah ada pengaruh metode bernyanyi berbantuan media 

audio visual dalam meningkatkan hafalan Asmaul Husna di SDIT Bina 

Insan Madani Baradatu Way Kanan 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  ialah  penelitian kuantitaif 

menggunakan  metode  Eksperimen,  dengan design Quasi Eksperimen, 

bentuk Non Equivalent Control Group Design. Sampel yang diteliti 

didapatkan dengan cara Purposive Sampling menghasilkan kelas A 

sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol dengan 

jumlah 48 peserta didik. Validasi kelayakan  dilakukan  dengan  satu  ahli 

materi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara test lisan menghafal 

Asmaul Husna dan  dokumentasi.  Metode  analisis  data terdiri dari uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji  hipotesis. Penelitian ini dilakukan di 

SDIT Bina Insan Madani Way Kanan. 

Hasil penelitian diperoleh didapat uji normalitas kelas eksperimen 

nilai Asymp sig. (2-tailed) = 0,200 dan  kelas  kontrol nilai Asymp sig (2-

tailed) = 0,200, maka dapat dinyatakan “berdistribusi normal” karna jika 

Sig >α (0,05), (0,200>0,05) dan (0,200>0,05). Sedangkan  hasil  uji  

homogenitas  untuk  Sig>  α (0,05) menunjukkan nilai 0,191, hal ini 

berarti (0, 191>0,05) jadi data dinyatakan homogeny. Untuk uji hipotesis 

menggunakan uji-t diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 maka 

sesuai dasar pengambilan keputusan dalam  hipotesis  jika  Sig  <  0,05  

(0,000<0,05) maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya “ada pengaruh metode bernyanyi berbantuan media audio visual 

dalam meningkatan hafalan Asmaul Husna” 

 

 

Kata kunci: Metode Bernyanyi Berbantuan Media Audio Visual, 

                      Hafalan Asmaul  Husna. 
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MOTTO 

 

َنَۗ اَيًّّا  ْحمه َ اَِو اْدُعىا الرَّ ۚى َوَْل قُِل اْدُعىا ّللّاه ا تَْذُعْىا فَلَهُ اْْلَْسَمۤاُء اْلُحْسنه مَّ

لَِك َسبِْيَلًّ   تَْجهَْر بَِصََلتَِك َوَْل تَُخافِْت بِهَا َواْبتَِغ بَْيَن ره
 

 

Katakanlah (Muhammad), “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. 

Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia 

mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma„ul husna) dan janganlah 

engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) 

merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. 

 

”(Q.S Al-Isra' Ayat 110) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman memahami 

penulisan ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan 

beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul skripsi 

ini. Judul skripsi ini adalah: Pengaruh Metode bernyanyi 

berbantuan media audio visual dalam Meningkatkan Hafalan 

Asmaul Husna di SDIT Bina Insan Madani Baradatu Way 

Kanan. Untuk menghindari interpretasi yang bervariasi dari 

judul di atas, berikut ini beberapa istilah yang terkandung di 

dalam judul: 

1. Metode Bernyanyi 

Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran 

yang menggunakan syair-syair yang dilagukan. Biasanya 

syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang 

akan diajarkan oleh pendidik. Menurut beberapa ahli, 

bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan 

berngairah sehingga perkembangan anak dapan distimulasi 

secara lebih optimal.
1
 

2. Hafalan Asmaul Husna 

Hafalan Asmaul Husna berarti menghafalkan nama-

nama Allah yang Agung dan Indah yang berjumlah 99. 

Menghafal Asmaul Husna dan memahaminya merupakan 

dasar untuk mengetahui segala maklumat (yang diketahui). 

Maka sesungguhnya seluruh yang diketahui selain-Nya bisa 

berupa ciptaan-Nya atau perintah-Nya, dapat diartikan bahwa 

hal tersebut merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang 

telah diciptakan-Nya atau yang disyari‟atkan-Nya ( Al-

Qathani dalam Istiyani, 2020:11 ).  

3. Asmaul Husna 

Kata Asmaul husna berasal dari bahasa arab yang 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu al-asma dan al-

Husna.Al-asma adalah berbentuk jamak dari dua ismun yang 

                                                             
1 M Fadilah, Desain Pembelajaran Puad, (Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2020), hal. 162 
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berarti nama. Sedangkan Al-husna adalah bentuk masdar dari 

Al-ahsan yang berarti baik, bagus. Secara bahasa Asmaul 

Husna terdiri dari dua suku kata al asma dan al husna. Kata al 

asma adalah bentuk jamak dari kata al-ism yang biasa 

diterjemahkan dengan "nama" atau assimah yang berarti 

tanda. Sedangkan al-husna adalah bentuk muanats atau 

fminim dari kata ahsan yang berarti terbaik.
2
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

pendididikan yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan 

mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan 

yang dilakukan dilembaga formal dan informal seharusnya 

menjadi landasan bagi pembentukan pribadi peserta didik dan 

masyarakat pada umumnya. Hal ini juga tertera dalam Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa 

“pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan 

bangsa”.
3
 

Pendidikan berupaya dalam mengembangkan potensi 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran di sekolah guna 

menyiapkan masa depannya.
4
 Setiap peserta didik pasti memiliki 

potensi yang dibawa sejak lahir yang kemudian potensi tersebut 

perlu diasah dan dikembangkan, sehingga peserta didik mampu 

menghadapi kehidupanya dengan baik dimasa yang akan datang. 

Sekolah menjadi alternatif utama yang dipandang oleh semua 

                                                             
2 Syeikh Abdur Razaq, Ensiklopedi Asmaul Husna. (Jakarta: Pustaka Imam Asy 

Syafi‟i 2017). 
3 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) dan penjelasannya (Jogjakarta: Media Wacana, 2003), h.12 
4 Mardiyah, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar 

Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar,  

Vol. 4 No. 2,  Oktober 2017,  p-ISSN 2355-1925,  e-ISSN 2580-8915, h. 32. 
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orang sebagai tempat untuk belajar dan mengasah potensi yang 

ada pada diri manusia. 

Sekolah merupakan suatu tempat atau lembaga yang 

mempunyai tujuan dibidang pendidikan secara formal 

didalamnya terdapat struktur-struktur yang jelas, diantaranya 

adalah sebagai pendidik maupun peserta didik. Sebagai pendidik 

diharuskan untuk menguasai keterampilan dibidang pendidikan 

baik secara teoritis maupun praktik supaya dapat mendidik 

dengan maksimal. Pendidik dalam mendidik peserta didik di 

sekolah, tentu tidak lepas dari proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menambah 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan juga meningkatkan 

potensi yang ada pada peserta didik. Allah menyampaikan wahyu 

melalui Al-Qur‟an Al- Munafiqun ayat 9 yang berbunyi:
5
 

 

 ٰ  يَ   اٰ  ه  ُنوا لَِّذينَ ٱ أ يُّ ام  َ ٰ  ء  ل َ لُُكمَْٰ  أ ْموَ  ُتْلِهُكمَْ ل  ن ُدُكمَْٰ  أ ْولَ  ٰ  و   ِذْكرَِ ع 

ن ٰ   ّللََِّٱ م  لَْ و  ْفع  ٰ  لَ ٰ  ف أُو لِكَ ٰ  ذَ  ي  ِسُرونَ ٰ  ْلخَ ٱ ُهمَُ ِئكَ ٰ   
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

harta-hartamu dan anakanakmu melalaikan kamu dari 

mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian 

maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (63. Al-

Munafiqun: 9) 

 

Berdasarkan ayat di atas bahwa guru atau pendidik 

sebagai orang tua kedua di lingkungan sekolah juga memiliki 

peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak yang 

berpengetahuan dan berakhlak melalui materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik disekolah. Oleh karena itu, agar anak 

mampu mengetahui dan mampu untuk berfikir mana yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan maka pendidik harus mampu 

merancang kegiatan yang secara bertahap sesuai dengan 

perkembangan anak dan bersifat menyeluruh sebagai dasar anak 

                                                             
5 Departemen Agama, Al- , (Jakarta: Departemen Agama, 2012), 233  
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untuk memasuki ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Hal ini 

dilakukan agar seluruh aspek perkembangannya dapat 

berkembang dan tumbuh secara optimal. Adapun aspek-aspekdari 

perkembangan anak yaitu fisik, sosial, emosional dan kognitif, 

karena  perkembangan aspek yang satu akan mempengaruhi 

sekaligus dipengaruhi oleh aspek lainnya.
6
 

Menurut Murti Pendidikan juga merupakan suatu proses 

sehingga akan berkembang seiring dengan perkembangan fisik 

yang dimiliki oleh seseorang dan seiring dengan perkembangan 

zaman. Hal ini tidak terlepas dari usaha belajar yang dilakukan 

oleh seorang anak. Belajar adalah suatu proses pembentukan atau 

perubahan tingkah laku yang mengarah kepada penguasaan 

pengetahuan , kecakapan, ketrampilan, kebiasaan, sikap yang 

semuanya diperoleh, disimpan dan dilaksanakan.
7
 

Seorang anak yang berusia antara 6-12 tahun merupakan 

usia yang umumnya sedang menempuh pendidikan ditingkat 

Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Dalam psikologi 

perkembangan, rentang usia tersebut lazimnya disebut sebagai 

anak middle and late childhood yaitu suatu fase antara usia 6 

sampai 11 atau 12 tahun, periode ini biasanya disebut dengan 

tahun-tahun Sekolah Dasar. Kerampilan fundamental seperti 

membaca, menulis, dan berhitung sudah dikuasai. Seorang anak 

secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan 

kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia 

anak dan pengendalian diri mulai meningkat.
8
  Oleh karena itu, 

tujuan pembelajaran agar tercapai harus menggunakan metode 

yang tepat, misalnya bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan 

metode yang digunakan untuk memudahkan proses belajar anak. 

Metode bernyanyi dapat menjadikan suasana menjadi lebih 

santai, sehingga anak tidak merasa terbebani ketika proses belajar 

mengajar. 

                                                             
6 Ibid, 99.  
7 Mawardi dan Sri Indayani, “Peningkatan Hafalan Asmaul Husna Melalui Strategi 

Bernyanyi Pada Siswa SD Plus Muhammadiyah Subulussalam Kta Subulussalam” Jurnal 
Pendidikan Indonesia, Vol. 1 No. 2 (2020), h. 108.  

8 Ibid. 108 
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Metode  yang efektif  merupakan  metode  yang  mampu  

mencapai  tujuan pembelajaran dengan lebih cepat dan tepat 

dengan memperhatikan karakteristik  subyek  didik.  Menyanyi  

merupakan  salah  satu  metode  yang paling disukai anak-anak 

dalam pembelajaran,karena cenderung aktif, ramai, riang dan 

gembira.
9
 Metode bernyanyi adalah hal yang alami bagi anak-

anak. Dengan tepukan tangan, badanpun ikut bergoyang, anak 

larut dalam kesenangan ketika menyanyikan lagu.
10

 Dengan 

seringnya seorang anak bernyanyi secara tidak langsung telah 

melatih lah vocal dan artikulasi anak. Bernyanyi juga dapat 

menambah perbendaharaan kata-kata karena pada waktu 

bernyanyi anak dapat mendengar dan menghafal kosa kata 

sehingga anak akan terangsang untuk mengungkapkan atau 

mengatakannya.
11

 

Kegiatan bernyanyi tidak bisa terlepas dari anak usia dini 

(PAUD).Anak sangat suka bernyanyi sambil bertepuk tangan 

bahkan menari. Dengan menggunakan strategi bernyanyi seorang 

anak akan terangsang perkembangannya serta mudah berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sebagaimana dikutip oleh Khorida dalam 

hasil penelitiannya telah membuktikan bahwa strategi bernyanyi 

dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan: 

 

a. Melatih kepekaan rasa dan emosi. 

b. Melatih mental anak untuk mencintai keselarasan, 

keharmonisan, 

keindahan, dan kebaikan. 

c. Mencoba mengungkapkan isi atau maksud perasaan. 

d. Meningkatkan kemampuan mendengar pesan dan 

menyelaraskan gerak 

dengan lagu yang didengar. 

                                                             
9 Ahmad Qomaruddin, “Penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran 

mufradat”. Jurnal Tawadhu, Vol 1 no. 2, (2017), h. 274.  
10 Mulyani, Novi, Pengembangan Seni Anak Usia Dini,(Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2017 ),18 
11 Madyawati, Lilis, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak,(Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2017 ), 141  
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e. Menggunakan kemampuan mendengar dengan 

mengamatisifat atau 

watak lagu. 

f. Meningkatkan kepekaan terhadap isi dan pesan 

nyanyian.
12

 

 

Pada umumnya, implementasi metode pembelajaran anak 

di SDIT Bina Insan Madani masih kurang variatif. Hal ini terjadi 

karena pendidiknya hanya memfokuskan pembelajaran calistung 

(membaca, menulis dan berhitung). Sekolah Dasar adalah masa 

di mana anak belum memasuki pendidikan formal. Rentang usia 

dini merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan potensi  

dan kecerdasan anak, pengembangan potensi anak secara terarah 

pada rentang usia tersebut akan berdampak pada kehidupan masa 

depannya.
13

 

Adapun permasalahan yang ada di SDIT Insan Madani 

adalah pendidik lebih fokus pada pembelajaran Calistung, 

sehingga setiap hari anak-anak selalu belajar calistung. 

Pembelajaran calistung tidak hanya dilakukan di sekolah namun 

juga dilakukan dirumah karena hampir beberapa anak ada yang 

dileskan calistung. Pembelajaran yang monoton, menjadikan 

anak didik kurang mendapatkan pendidikan agama di sekolah.
14

 

Oleh karena itu, penggunaan metode bernyanyi berbantuan media 

audio visual dalam meningkatkan hafalan asma'ul husna agar 

lebih mudah di hafal oleh siswa dan siswi. 

Pembiasaan agama sejak dini di SDIT Bina Insan Madani 

lebih menekankan kepada hafalan asmaul husna dan solat duha 

berjamaah. Namun, dalam  menghafal asmaul husna banyak 

sekali masalah yang sering muncul dan terjadi setiap kali 

pembelajaran berlangsung. Berbagai metode banyak dilakukan 

untuk mengsukseskan hafalan peserta didik, mulai dari setoran 

dua kata nama asmaul husna, media flash card dan lain-lain yang 

dipakai. Namun metode tersebut kurang mendukung terhadap 

                                                             
12 Ibid, 142  
13 Ika Fitria Sari, Wawancara, November 20, 2021.  
14 Ibid.  
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anak didik di SDIT Bina Insan Madani. Dari sekian banyaknya 

siswa hanya ada 2 sampai 3 anak saja yang setoran hafalan serta 

kurangnya dukungan orangtua terhadap anak, sehingga tujuan 

yang diinginkan kurang maksimal.
15

 

Oleh sebab itu, pembelajaran Asmaul Husna dengan 

metode bernyanyi tidak hanya dapat membantu anak dalam 

meningkatkan hafalannya. Tetapi, dengan bernyanyi nilai-nilai 

moral dan agama yang ditanamkan pendidik akan mudah 

diterima oleh anak didik. Diharapkan dengan pembelajaran 

asmaul husna melalui metode bernyanyi, anak dapat menghafal 

asmaul husna. Melaui metode bernyanyi diharapkan hafalan anak 

dapat menetap dan tidak mudah dilupakan. Jadi, penanaman nilai 

moral dan agama yaitu cinta kepada Tuhan dapat berlangsung 

baik, selama anak masih hidup, melalui asmaul husna. 

Menghafal Asmaul Husna (nama-nama yang baik) 

merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa besesrta 

guru dilingkungan SDIT Bina Insan Madani yang juga 

merupakan salah satu kompetensi dasar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ditingkat Sekolah Dasar. Faktor yang 

mendukung tentang kebiasaan terkait dengan Asmaul Husna 

tersebut tentunya merupakan langkah awal yang perlu dilakukan, 

di harpakan siswa dapat menghafal Asmaul Husna sekaligus 

memahami artinya. Namun, pada kenyataan dilapangan tidak 

demikian. Pada awalnya banyak siswa yang tidak kompeten 

dalam memahami dan mengafal Asmaul Husna. Siswa kurang 

berminat memahami Asmaul Husna dalam bahasa Arab karena 

dianggap sulit dan memerlukan waktu cukup lama. 
16

Dengan 

demikian, masalah penguasaan terhadap kompetensi Asmaul 

Husna menjadi masalah pendidikan dan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDIT Bina Insan Madani yang bersifat penting 

dan mendesak untuk segera dipecahkan. Untuk itulah Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan. Dengan meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap Asmaul Husana yang dimaksud. 

 

                                                             
15

 Hanif Fadillah, Wawancara, November 20, 2021. 
16

 Ibid. 
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Menurut (Koesno, 2020), Asmaul Husna merupakan 

nama-nama baik yang dimilikiAllah SWT. Asmaul Husna ada 99 

masing-masing memiliki arti dan makna yang baik, berikut 

adalah 99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah SWT yang harus 

diketahui: 

Tabel 1.1 Asmaul Husna 

1) Ar Rahman 26) Al Samii’ 51) Al Haqq 76) Al Baathin 

2) Ar Rahiim 27) Al Bashiir 52) Al Wakiil 77) Al Waali 

3) Al Malik 28) Al Hakam 53) Al Qawiyyu 78) Al Muta’aalii 

4) Al Quddus 29) Al ‘Adl 54) Al Matiin 79) Al Barri 

5) As Salaam 30) Al Lathiif 55) Al Waliyy 80) At Tawwaab 

6) Al Mu’min 31) Al Khabiir 56) Al Hamiid 81) Al Muntaqim 

7) Al Muhaimin 32) Al Haliim 57) Al Mushii 82) Al Afuww 

8) Al ‘Aziiz 33) Al‘Azhiim 58) Al Mubdi’ 83) Ar Ra`uuf 

9) Al Jabbar 34) AlGhafuur 59) Al Mu’iid 84) Malikul Mulk 

10) Al 

Mutakabbir 

35) As Syakuur 60) Al Muhyii 85) Dzul Jalaali 

Wal Ikraam 

11) Al Khaliq 36) Al ‘Aliy 61) Al Mumiitu 86) Al Muqsith 

12) Al Baari’ 37) Al Kabiir 63) Al Hayyu 87) Al Jamii’ 

13) Al 

Mushawwir 

38) Al Hafizh 63) Al Qayyuum 88) Al Ghaniyy 

14) Al Ghaffaar 39) Al Muqiit 64) Al Waajid 89) Al Mughnii 

15) Al Qahhaar 40) Al Hasiib 64) Al Maajid 90) Al Maani 

16) Al Wahhaab 41) Al Jaliil 66) Al Wahiid 91) Ad Dhaar 

17) Ar Razzaaq 420 Al Kariim 67) Al ‘Ahad 92) An Nafii’ 

18) Al Fattaah 43) Ar Raqiib 68) As Shamad 93) An Nuur 

19) Al ‘Aliim 44) Al Mujiib 69) Al Qaadir 94) Al Haadii 

20) Al Qaabidh 45) Al Waasi’ 70) Al Muqtadir 95) Al Baadii 

21) Al Baasith 46) Al Hakiim 71) AlMuqaddim 96) Al Baaqii 

22) Al Khaafidh 47) Al Waduud 72) Al Mu’akkhir 97) Al Waarits 

23) Ar Raafi’ 48) Al Majiid 73) Al Awwal 98) Ar Rasyiid 

24) Al Mu’izz 49) Al Baa’its 74) Al Aakhir 99) As Shabuur 

25) Al Mudzil 50) As Syahiid 75) Az Zhaahir   
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Nama-nama yang baik tersebut merupakan 99 Asmaul 

Husna yang dimilki Allah SWT. Disebut Asmaul Husna karena 

hanya Allah yang memiliki kesempurnaan dari setiap namaNya. 

Manusia diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut Asmaul 

Husna. Sedangkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori 

dan Muslim, manusia diperintahkan untuk menghafal Asmaul 

Husna dengan jaminan pahala dan surge (Lestari, 2018). Dengan 

demikian, kemampuan siswa dalam memahami Asmaul Husna 

merupakan kompetensi penting dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Dengan pemahaman yang baik terhadap Asmaul 

Husna, yakni hafal dan mengerti artinya, kualitas pembelajaran 

Agama Islam, khususnya tentang Asmaul Husna, diprediksi akan 

mengalami peningkatan.
17

 

Asmaul husna harus dikenalakan sejak dini pada anak. 

Salah satu metode yang dapat digunakan pendidik dalam 

membantu anak menghafal asmaul husnaadalah metode 

bernyanyi. Selain menghafal, pendidik juga harus menjelaskan 

kepada anak tentang asmaul husna. Sehingga, anak didik 

memiliki akhlak baik dan semakin mencintai Allah. Oleh karena 

itu peneliti memilih judul Pengaruh Metode Bernyanyi 

Berbantuan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hafalan 

Asmaul Husna di SDIT Bina Insan Madani. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Hafalan Asmaul Husna Siswa/Siswi di SDIT Bina Insan 

Madani masih rendah. 

2. Metode hafalan yang digunakan dan dipilih oleh guru belum 

mampu menarik minat anak dalam menghafal Asmaul Husna. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu: 

                                                             
17 Mawardi dan Sri Indayani.Ibid.  
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1. Pelaksaan penelitian ini di fokuskan pada penggunaan Metode 

Bernyanyi. 

2. Materi pelajaran difokuskan yakni Asmaul Husna. 

3. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas II 

MI/SD. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada 

Pengaruh Metode Bernyanyi Berbantuan Media Audio Visual 

dalam Meningkatkan Hafalan Asmaul Husna di SDIT Bina Insan 

Madani Baradatu Way Kanan? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Metode 

Bernyanyi Berbantuan Media Audio Visual dalam Meningkatkan 

Hafalan Asmaul Husna di SDIT Bina Insan Madani Baradatu 

Way Kanan. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini, diharapkan akan berguna sebagai 

masukan atau sumbangan pemikiran di dunia pendidikan anak 

usia dini khususnya, para pendidik, para orang tua sebagai 

pendidik di lingkungan keluarga, dan umumnya terhadap 

generasi- generasi yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengalaman pada anak sehingga hafalannya dapat meningkat. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai bahan acuan bagi para pendidik agar dapat 

menggunakan metode bernyanyi berbantuan media audio visual 

dalam meningkatkan hafalan Asmaul Husna anak.  
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c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan bagi seluruh lembaga pendidikan pada 

umumnya dan bagi siswa/siswi di SDIT Bina Insan Madani pada 

khususnya dalam upaya meningkatkan hafalan Asmaul Husna 

anak. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan serta pengalaman bagi peneliti 

dalam meningkatkan hafalan Asmaul Husna anak menggunakan 

metode bernyanyi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Metode 

Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya 

dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Kata metode 

(method) berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, methodus yang 

berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas, dan kata 

hodos, yang berarti suatu jalan atau suatu cara. 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan 

lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa 

terlibat selama proses pembelajaran. Metode pembelajaran menurut 

Djamarah, SB adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutikno, Metode pembelajaran 

adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya 

untuk mencapai tujuan. 18 

Metode Pembelajaran adalah cara cara yang berbeda untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang 

berbeda. Oleh karenanya, dalam penggunaan metode guru harus 

menyesuaikan kondisi, suasana kelas dan jumlah siswa yang 

mempengaruhipenggunaan metode.19  

Berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran merupakan sebuah cara untuk 

menyajikan materi pelajaran yang dipergunakan guru dalam proses 

pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Pengertian Metode Bernyanyi 

                                                             
18

 Yusrul Hana, Pengaruh Metode Bernyanyi Berbantu Media Pop Up Book 

Terhadap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Pada Siswa  Kelas V, Di MI NATIJATUL 

ISLAM SUMBEREJO, Jakenn Pati Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi. Semarang : UIN 

Walisongo Semarang.  
19 Amir Hamzah, Metode Penelitian & Pengembangan, ( Malang, Literasi 

Nusantara, 2019), h. 16. 
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia bernyanyi adalah 

mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Adapun nyanyian yang 

istilahkan juga dengan lagu adalah komponen music pendek yang 

terdiri atas perpaduan lirik dan lagu/nada. Dalam lirik terdapat 

susunan kata-kata yang mengandung arti/makna tertentu. Makna 

dalam sebuah nyanyian berbeda-beda sesuai tujuan yang dibuatnya 

nyanyian tersebut.20 

Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan syair-syair yang dilagukan. Biasanya syair-syair 

tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan oleh 

pendidik. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat suasana belajar 

menjadi riang dan berngairah sehingga perkembangan anak dapan 

distimulasi secara lebih optimal.
21

 

Metode bernyanyi menurut para ahli : 

1. Tantranurandi mengungkapkan bahwa metode 

bernyanyi ialah suatu metode yang melafazkan suatu 

kata atau kalimat yang dinyanyikan. 

2. Saifun Arif Kojeh mengungkapkan bahwa metode 

bernyanyi adalah suatu metode yang mempunyai 4 

faktor pendorong agar lebih efektif dalam 

penggunaannya, yaitu konsentrasi, jiwa yang tenang, 

pengulangan dan motivasi diri. 

3. Campbell mengemukakan metode bernyanyi adalah 

anak-anak merasakan kebahagiaan ketika mereka 

bergoyang, menari, bertepuk dan menyanyi bersama 

seseorang yang mereka percayai dan cintai.22  

4. Otib Satibi berpendapat bahwa metode bernyanyi 

adalah suatu metode yang melakukan pendekatan 

pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak 

                                                             
20 Ika Istiyani, Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Peningkatan Hafalan Asmaul 

Husna (Penelitian pada Siswa Kelompok B Kelompok Bermain Budi Asih Kecamatan 

Kajoran Kabupaten Magelang). Skripsi. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang.  
21 M Fadilah, Desain Pembelajaran Puad, (Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2020), hal. 162 
22 Khoratun Ni‟mah, Penggunaan Teknik Bernyanyi Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosa kata Bahasa Arab pada Anak Usia Dini, (Jurnal Studi Keagamaan, 

Pendidikan dan Humaniora „Dar eL-Ilmi‟, Vol 4, No 2, 2017), h. 180. 
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senang dan gembira melalui ungkapan kata atau 

nada.23 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka ditarik 

kesimpulan bahwa metode bernyanyi merupakan metode yang 

menekankan pada kata–kata yang dilagukan dengan suasana 

menyenangkan sehingga anak tidak merasa jenuh. 

 

a. Manfaat Metode Bernyanyi 

1. Membuat anak aktif bergerak 

2. Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan dalam 

diri anak 

3. Pendidik dapat mengamati perkembangan anak, 

terutama kemampuan verbal dan daya tangkapnya. 

4. Memacu perkembangan otak anak 

5. Agar anak mendengar dan menikmati nyanyian 

6. Mengalami rasa senang bernyanyi bersama 

7. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan suasana hatinya 

8. Menjalin kedekatan anak dan pendidik (orang tua dan 

guru) 

9. Merasa senang bernyanyi dan belajar bagaimana 

mengendalikan suara. 

10. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan 

11. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak 

12. Bernyanyi dapat mengembangakan rasa humor 

13. Bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah 

kelompok. 
24

 

 

 

 

 

                                                             
23 Fera Diana, “Penerapan Metode Bernyanyi Dengan Menggunakan Alat 

Bantu Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Di Kelompok 

B2 Taman KanakKanak Aisyiyah II Pasar Manna abupaten Bengkulu Selatan”, 

diakses dari Repository.unib.ac.id/4156/1/I,II,III-1-13-fer-FI.pdf, (Kamis, 9 Desember 
2021, Pukul 20.49 wib). 

24 Ibid. 
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b. Keuntungan Dan Kelemahan Metode Bernyanyi 

 Setiap metode pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh 

para mengajar di kelas tentu memiliki keunggulannya masing–

masing. Ada beberapa kelebihan dari metode ini, yaitu: 

1. Metode ini cocok untuk digunakan pada kelas kecil. 

2. Dapat membangkitkan semangat belajar para anak–

anak karena suasana kelas menjadi hidup dan 

menyenangkan. 

3. Membantu guru dalam upaya pengembangan 

pendidikan karakter, yaitu nilai karakter bersahabat/ 

kamunikatif karena terjadi interaksi yang baik antar 

warga kelas. 

4. Memungkinkan guru menguasai keadaan kelas. 

5. Lirik lagu dapat digunakan berulang-ulang walaupun 

pada kelas 

yang berbeda tapi dengan materi yang sama 

 Namun disamping keunggulannya seperti yang disebut di 

atas, metode ini juga memiliki kekurangan, antara lain: 

 

1. Sulit digunakan pada kelas besar. 

2. Hasilnya akan kurang efektif pada anak pendiam atau 

tidak suka bernyanyi. 

3. Suasana kelas yang ramai, bisa mengganggu kelas yang 

lain.  

 

c. Langkah-Langkah Metode Bernyanyi 

 

1. Guru mengetahui dengan jelas isi pokok materi yang 

akan diajarkan.Merumuskan dengan benar 

informasi/konsep/fakta materi baru apa saja yang harus 

dikuasai/dihafalkan oleh peserta didik. 

2. Memilih nada lagu yang familiar dikalangan peserta 

didik. 

3. Menyusun informasi/konsep/fakta materi yang kita 

inginkan untuk dikuasai peserta didik ke dalam bentuk 
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lirik lagu yang disesuaikan dengan nada lagu yang di 

pilih. 

4. Guru harus mempraktikkan terlebih dahulu 

menyanyikannya dan di waktu mengajarkan nyanyian 

tersebut dibantu dengan alat bantu pembelajaran. 

5. Mendemonstrasikannya bersama-sama secara berulang-

ulang. 

6. Usahakan untuk diikuti dengan gerak tubuh yang 

sesuai. 

7. Menunjukan pertanyaan seputar materi tersebut untuk 

mengukur apakah anak sudah dapat menghafal dan 

menguasainya melalui lagu yang dinyanyikan tersebut. 

 

3. Pengertian Media Audio Visual 

Media au Video sistem dalam penggunaannya sebagai 

peralatan pemain ulang (play back) dari suatu program 

(rekaman) terdiri dari minimal satu buah video tape recorder 

dan satu buah monitor atau lebih. Sesuai dengan namanya, 

media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang-dengar. Audio visual akan menjadi 

penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan 

optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat 

juga menggantikan pran dan tugas guru. Sebab, penyajian 

materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi 

fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para 

siswa untuk belajar. Contoh media audiovisual diantaranya 

program video atau televisi, video atau televisi instruksional, 

dan program slide suara (soundslide).
25

 

Audio dalam kamus bahasa Indonesia artinya bersifat 

dapat didengar, sedangkan visual artinya dapat dilihat dengan 

mata, sedangkan audiovisual bersifat dapat dilihat dan didengar. 

Dari uraian yang sudah dipaparan bisa kita tarik kesimpulan 

bahwa media audiovisual adalah teknologi atau alat pengantar 

pesan yang bersifat suara dan gambar (sesuatu yang dapat 

dipandang). Sedangkan dalam Djamara media audiovisual 

                                                             
25 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : Pustaka Setia 2011) 249. 
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adalah media yang mampu merangsang indra penglihatan dan 

indra pendengaran secara bersama-sama, karena media ini 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar.
26

 

Media audio visual pada hakikatnya adalah suatu 

representasi (penyajian) realitas, terutama melalui pengindraan, 

penglihatan dan pendengaran yang bertujuan untuk 

mempertunjukan pengalaman-pengalaman pendidikan yang 

nyata kepada siswa. Cara ini dianggap lebih tepat, cepat, dan 

mudah dibandingkan dengan melalui pembicaraan, pemikiran, 

dan cerita mengenai pengalaman pendidikan.
27

 Dari pemaparan 

diatas kita bisa memahami bahwa media pembelajaran 

audiovisual adalah sebuah alat bantu dalam pembelajaran yang 

dapat menyampaikan pesan berupa gambar dan suara, sehingga 

memotivasi siswa dan mempermudah proses penerima pesan 

dari guru ke siswa. 

 

4. Pengertian Hafalan 

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hafalan 

mempunyai arti atau makna sesuatu yang dihafalkan, dapat 

mengucapkan diluar kepala (tanpa melihat buku atau catatan 

lain), sehingga seseorang belum dikatakan hafal apabila ia tidak 

mampu mengucap kembali suatu materi yang sudah dipelajari 

dengan bantuan alat lain, semisal buku, catatan kecil dan lain 

sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional). 

Menghafal adalah sebuah usaha aktif agar dapat 

memasukkan informasi kedalam otak. Menurut kuswana 

menghafal adalah mendapat kembali pengetahuan yang relevan 

dan tersimpan di memori jangka panjang, (Kuswana dalam 

Hidayati, 2017:14). 

Menghafal bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. 

Menghafal adalah merupakan kemampuan memadukan cara 

kerja kedua otak yang dimiliki manusia, yakni otak kiri dan 

                                                             
26

 Djamara, Djamarah, Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : PT 

Rineka Cipta 2006) 124. 
27 Abdulhak, Ishak, darmawan. Teknologi Pendidikan (,Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2013) 82. 
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otak kanan. Seseorang akan cepat lupa dengan sesuatu yang 

telah dihafal apabila dalam menghafal ia menggunakann kerja 

otak kiri, sehingga kita harus sering mengulang- ulangnya 

sampai menjadi semacam perilaku. Kerja otak kiri sangatlah 

pendek, hanya bisa bertahan selama enam jam. Artinya setelah 

enam jam orang menghafal, kemudian tidak diulang dan ulang 

lagi, maka yang terjadi adalah lupa. Apabila seseorang sudah 

lupa, maka kegagalanlah yang akan ia dapat. Menurut para ahli 

otak, daya kerja otak kanan bersifat Long Term Memory (LTM) 

yaitu 1600 kali daya kerja otak kiri, bahkan ada yang 

berpendapat sampai 3000 kali. Dalam teknik ini prinsip 

memory hanya sekali. Artinya, sekali membaca disertai 

visualisasi penuh aksi, akan cepat hafal dan mengendap lama 

diingatan, tak perlu diulang-ulang. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hafalan 

adalah melafalkan sesuatu tanpa alat bantu dan usaha 

memasukkan informasi kedalam otak yang sekaligus juga 

kemampuan memadukan cara kerja otak kiri dan otak kanannya 

sehingga apa yang dihafalkan dapat tersimpan di memori jangka 

panjangnya. Untuk mendapatkan hasil hafalan yang maksimal 

seseorang harus mampu menggabungkan kedua otak ini, otak 

kiri dan kanan. 

 

5. Pengertian Asmaul Husna 

Kata Asmaul husna berasal dari bahasa arab yang 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu al-asma dan al-

Husna.Al-asma adalah berbentuk jamak dari dua ismun yang 

berarti nama. Sedangkan Al-husna adalah bentuk masdar dari 

Al-ahsan yang berarti baik, bagus. Secara bahasa Asmaul Husna 

terdiri dari dua suku kata al asma dan al husna. Kata al asma 

adalah bentuk jamak dari kata al-ism yang biasa diterjemahkan 

dengan "nama" atau assimah yang berarti tanda. Sedangkan al-

husna adalah bentuk muanats atau fminim dari kata ahsan yang 

berarti terbaik.
28

 Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang 

                                                             
28 Syeikh Abdur Razaq, Ensiklopedi Asmaul Husna. (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy Syafi‟i 2017). 
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baik yang didasarkan pada sifat-sifat Allah SWT. Namun sifat-

sifat tersebut bukanlah sifat yang sama dengan sifat manusia, 

karena Allah itu berbeda dan tidak serupa dengan manusia. 

(Nasution dalam Hayatun, 2017 : 9). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama 

terbaik dan indah yang dimiliki oleh Allah SWT dan tidak 

dimiliki oleh manusia . 

 

6. Pengertian Hafalan Asmaul Husna 

Hafalan Asmaul Husna berarti menghafalkan nama-

nama Allah yang Agung dan Indah yang berjumlah 99. 

Menghafal Asmaul Husna dan memahaminya merupakan dasar 

untuk mengetahui segala maklumat (yang diketahui). Maka 

sesungguhnya seluruh yang diketahui selain-Nya bisa berupa 

ciptaan-Nya atau perintah-Nya, dapat diartikan bahwa hal 

tersebut merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang telah 

diciptakan-Nya atau yang disyari‟atkan-Nya ( Al-Qathani 

dalam Istiyani, 2020:11 ).  

Al Qur‟an tidak berbicara apa-apa menyangkut jumlah 

nama-nama Tuhan yang dikenal dengan istilah asmaul husna, 

adapun keterangan yang menyebutkan jumlahnya sebanyak 99 

hanya bisa didapati dari Hadis Nabi, seperti : 

a. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang 

siapa hafal mencakup keseluruhannya, dia masuk 

syurga (Hadis Riwayat Bukhari). 

b. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang 

siapa memeliharanya, dia masuk syurga.-( Hadis 

riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah). 

 

Selain kedua riwayat diatas, Ibnu Majah yang juga 

salah seorang periwayat hadis terkenal meriwayatkan jumlah 

asmaul husna sampai 114 nama(jadi ada 15 nama lebih banyak 

dari riwayat Turmudzi dan Bukhari yang hanya 99). Begitu juga 

dengan Imam Thabrani yang meriwayatkan sampai 130 nama, 
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sementara al-Qurtubhy menyebutkan hanya sampai 117 nama 

saja. 

Mengomentari adanya perbedaan dalam jumlah asmaul 

husna itu menurut Imam Baehaqi lebih disebabkan adanya 

campur tangan dari perawai hadist itu sendiri, baik berupa 

pendapat pribadi, penambahan ataupun pengurangannya. 

Dengan demikian, secara global bisa kita katakana bahwa Allah 

memiliki asmaul husna yang tidak akan bisa tergenggam dalam 

suatu cakupan dan tidak terbatas dalam hitungan, karena secara 

ilmiah, kesemua sifat-Nya telah terbentang didalam setiap 

bentuk ciptaan-Nya diseluruh semesta Nya.  

Sebagai manusia, seharusnya mampu mengetahui dan 

mengenal nama-nama Allah yang berjumlah 99. Agar kita 

sebagai makhluk Allah mampu untuk berkomunikasiatau 

berinteraksi dengan Allah melalui nama-nama agung sehingga 

hubungan antara Allah dan makhluk-Nya dapat terjalin dengan 

baik. 

 

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A‟raf ayat 

180:  

 

َرُسَا ان   ََ يُ بٍَِۖا  ُْ ى فَاْدُع ِ اْْلَْصَمۤاُء اْنُحْضى 
لِِلّ  ََ ٖۗ  ً َن فِْي  اَْصَمۤاى ِ َْ ِزْيَه يُْهِحُذ

نَ  ُْ ا يَْعَمهُ ُْ َن َما َكاوُ َْ ٰۖ  َصيُْجَز  

Artinya: Hanya milik Allah asmaul husna, maka 

bermohonlah kepadaNya Dengan menyebut asmaa-ul 

husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut)  

nama-nama-Nya. Nanti mereka akanmendapat 

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 

(Al-A'raf Ayat 180).29 

 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai 

manusia, seharusnya mampu mengetahui dan mengenal nama-

                                                             
29 Departemen Agama RI, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah (Bekasi: 

Maana Publishing: 2019), h. 412. 
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nama Allah yang berjumlah 99. Agar kita sebagai makhluk 

Allah mampu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

Allah melalui nama-nama agung sehingga hubungan antara 

Allah dan makhluk-Nya dapat terjalin dengan baik. Dengan 

demikian manusia dianjurkan untuk mengenal Asmaul Husna 

(nama-nama Allah yang bagus) berjumlah 99 terutama kepada 

anak sekolah. Hal ini dilakukan, supaya anak juga dapat 

mengenal serta mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat 

Allah. 

Hafalan disini adalah melafalkan jumlah Asmaul 

Husna, urutan Asmaul Husna serta arti Asmaul Husna. 

Sehingga tidak hanya sekedar menghafal jumlah atau urutannya 

semata, tetapi mengetahui arti dan makna dari Asma‟ul Husna 

sehingga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk lebih dapat mengerti dan memahami tentang Asmaul 

Husna maka dibawah ini terdapat sebuah penjelasan arti dan 

khasiatnya (Bahtiar dalam Hayatun , 2017:10-29): 

 

1) Allah ٌ هال Allah 

Khasiatnya: Barangsiapa yang menbacanya 5000 kali tiap-tiap 

hari, InsyaAllah akan dimurahkan rezekinya, dan jika dibaca 66 

kali sampai 66 hari setelah sembahyang fardhu, maka akan 

menjadi sebutan orang besar dan mendapat kebaikan yang 

banyak. 

 

2) Yaa Rahman  انشحمهYang Maha Pengasih 

Khasiatnya: Barangsiapa yang mebacanya tiap-tiap selesai 

sembahyang fardu sebanyak 100 kali, InsyaAllah ia akan 

terjaga dari sifat lupa dan lalai. 

 

3) Yaa Rahiim  انشحيمYang Maha Penyayang 

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari 

sebanyak 100 kali, InsyaAllah hatinya akan selalu mempunyai 

sifat kasih sayang akan sesama makhluk Allah s.w.t. 
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4) Yaa Malik  انذنكYang Maha Merajai/Memerintah 

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari 

sebanyak 121 kali kemudian daripada fajar atau tergelincirnya, 

InsyaAllah akan dikayakan dengan sebab atau dengan pintu 

yang dibukakan Allah 

s.w.t. baginya. 

 

5) Yaa Quddus  اومزَطYang Maha Suci 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir dengan khalimat ini 

pada tiap hari ketika tergelincir matahari sebanyak 100 kali, 

InsyaAllah akan menjadi bersih hatinya, dan barangsiapa yang 

berzikir 1000 kali, InsyaAllah akan diselamatkan daripada bala. 

 

6) Yaa Salaam  ُاوضانYang Maha Memberi Kesejahteraan 

Khasiatnya: Apabila dibacakan kepada orang yang sakit kepala 

sebanyak 121 kali atau 136 kali dengan suara yang sekiranya 

dapat didengar oleh orang yang sakit dan dengan mengangkat 

kedua belah tangan, InsyaAllah akan disembuhkan dengan 

khalimat-Nya selama tidak datang ajalnya atau dikurangkan 

daripada sakitnya. 

 

7) Yaa Mu`min `  اوزؤيهYang Maha Memberi Keamanan 

Khasiatnya: Apabila dibacakan akan khalimat ini sebanyak 136 

kali oleh orang yang merasa ketakutan akan sesuatu, maka ia 

akan merasa aman dari apa yang ditakutkannya, dan apabila 

dibaca oleh orang yang beriman, maka ia akan bertambah 

imannya. 

 

8) Yaa Muhaimin  اوزٌيًهYang Maha Pemelihara 

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya 100 kali setelah 

sembahyang sunat dua rakaat (terutama diwaktu tengah malam), 

InsyaAllah akan dibersihkan zahir dan batinnya dan tetap 

bercahaya hatinya, dan barang siapa yang membacanya 

sebanyak 145 kali setelah sembahyang Isyak, InsyaAllah akan 

kuat khafazhnya. 
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9) Yaa `Aziiz  اوعضيضYang Maha Perkasa 

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya 100 kali setelah 

sembahyang sunat dua rakaat (terutama diwaktu tengah malam), 

InsyaAllah akan dibersihkan zahir dan batinnya dan tetap 

bercahaya hatinya, dan barang siapa yang membacanya 

sebanyak 145 kali setelah sembahyang Isyak, InsyaAllah akan 

kuat khafazhnya. 

 

10) Yaa Jabbar  اوجثاسYang Memiliki Mutlak Kegagahan 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari sebanyak 

206 kali atau 226 kali pada pagi dan petang, InsyaAllah tidak 

akan boleh orang yang zalim dan Allah s.w.t. akan membalas 

bagi orang zalim itu siksa baginya. 

 

11) Yaa Mutakabbir  اوزتكثشYang Maha Megah Yang Memiliki 

Kebesaran Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari 

sebanyak 662 kali, InsyaAllah orang yang takabur itu akan 

tunduk kepadanya. 

 

12) Yaa Khaliq  اوخاوكYang Maha Pencipta 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir waktu tengah malam 

sebanyak 731 kali, InsyaAllah akan diterangkan hatinya dan 

dirinya, dan barangsiapa yang kehilangan hartanya atau lama 

ditunggalkan orang yang dikasihinya, maka bacalah sebanyak 

5000 kali, InsyaAllah ia akan datang dengan perintah Allah 

SWT. 

 

13) Yaa Baari`  اوثاصئYang Maha Melepaskan (Membuat, 

Membentuk, Menyeimbangkan) 

Khasiatnya:Barangsiapa yang berzikir pada siang hari sebanyak 

100 kali, InsyaAllah ia akan selemat dari kebinasaan dan tidak 

akan merasa takut ia didalam kubur, dan barangsiapa yang 

apabila dibacanya pada malam hari selama 7 malam berturut-

turut dan pada tiap-tiap malam dibaca 100 kali, InsyaAllah akan 

disembuhkan segala penyakit dalam tangannya. 
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14) Yaa Mushawwir  اوزصىشYang Maha Membentuk Rupa 

(makhluknya) Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir sebanyak 

336 kali atau lebih, maka InsyaAllah akan menjadi baik segala 

perbuatannya atau apa yang dikerjakannya. 

 

15) Yaa Ghaffaar  اوغفاسYang Maha Pengampun 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir 100 kali sambil 

mengiringi sembahyang Jumaat, InsyaAllah zahir baginya akan 

mendapat keampunan. 

 

16) Yaa Qahhaar  اومٍاسYang Maha Memaksa  

Khasiatnya: Apabila dibaca tiap-tiap hari dan malam sebanyak 

306 kali 

atau lebih, InsyaAllah keluar dari hatinya cinta dunia dan 

kebesaran barang lain daripada Allah s.w.t. dan zahir baginya 

pertolongan Allah 

s.w.t. atas musuhnya, dan barangsiapa yang adanya hajat lalu 

berzikir 100 kali kemudian mengangkat kedua tangannya dan 

membuka akan kepalanya, InsyaAllah ditunaikan hajatnya. 

 

17) Yaa Wahhaab  اوىىابYang Maha Pemberi Karunia 

Khasiatnya: Barangsiapa yang kekal mewiridkannya tiap-tiap 

hari atau tiap-tiap selesai sembahyang fardhu yang lima waktu 

sebanyak 300 kali atau lebih, InsyaAllah akan dikabul dan hebat 

baginya kekayaan dan kebesarannya, dan barangsiapa 

mengekalkan membacanya pada akhir sujud sembahyang dhuha 

sebanyak 40 kali, InsyaAllah dimudahkan baginya kekayaan 

yang mudah dan hebat. 

 

18) Yaa Razzaaq  اوشصاقYang Maha Pemberi Rezeki 

Khasiatnya: Barangsiapa yang mengekalkan membaca tiap-tiap 

hari 308 kali, InsyaAllah ditunaikan hajatnya kepada raja dan 

pemerintah dan jika mengkehendaki akan dimarahinya itu, 

maka berhentilah berbetulan orang yang dituntut, dan apabila 

berzikir 17 kali, InsyaAllah ditunaikan hajatnya dan 

barangsiapa yang berzikir sebanyak 20 hari berturut-turut dan 
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tiap-tiap hari 20 kali pada pagi sebelum makan dan minum, 

InsyaAllah akan diberikan padanya faham yang dalam dan 

sempurna. 

 

19) Yaa Fattaah  اوفتاحYang Maha Pembuka Rahmat 

Khasiatnya: Apabila dibaca tiap-tiap selesai sembahyang Subuh 

sebanyak 71 kali dengan tangannya dihantarkan keatas dada, 

InsyaAllah hatinya akan bersih dan bercahaya, dimudahkan 

segala pekerjaan dan keluar cinta dunia dari hatinya. 

 

20) Yaa `Aliim  اوعٍيىYang Maha Mengetahui (MemilikiIlmu) 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir   tiap-tiap

 setelah selesai sembahyang lima waktu sebanyak 100 kali, 

InsyaAllah akan mendapatkan ilmu ma'rifat dan kasyaf serta 

iman yang sempurna. 

 

21) Yaa Qaabidh   اوماتضYang Maha Menyempitkan 

(makhluknya) Khasiatnya: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 

100 kali, InsyaAllah akan terhindar dari pengancamnya. 

 

22) Yaa Baasith  اوثاصظYang Maha Melapangkan (makhluknya) 

Khasiatnya: Apabila dibaca selesai sembahyang dhuha 10 kali, 

InsyaAllah akan diluaskan rezeki dan ilmunya. 

 

23) Yaa Khaafidh   اوخافضYang Maha Merendahkan 

(makhluknya) Khasiatnya: Apabila diamalkan setiap hari dalam 

keadaan khusyuk dan bersih (berwuduk) sebanyak 500 kali 

pasti dijatuhkan martabat musuh atau lawan penentangnya serta 

dikabulkan hajatnya. 

 

24) Yaa Raafi`  اوشافعYang Maha Meninggikan (makhluknya) 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap hari terutama pada malam 

hari sebanyak 70 kali, pasti hartanya akan dijaga dari pencuri, 

perompak, penipuan dan sebagainya 

 

25) Yaa Mu`izz  اوزعضYang Maha Memuliakan (makhluknya) 
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Khasiatnya: Untuk menumbuhkan kewibawaan orang banyak 

apabila dibaca setiap hari sebanyak 140 kali. 

 

26) Yaa Mudzil  اوزسلYang Maha Menghinakan (makhluknya) 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 75 kali kemudian 

sembahyang dan didalam sujud sebutkan namanya yang ditakuti 

itu, InsyaAllah akan aman mereka daripadanya dan apabila 

dibaca 1000 kali pada tiap tiap hari selama 7 hari, InsyaAllah 

akan ditolakkan musuh dari padanya. 

 

27) Yaa Samii`  اوًضيعYang Maha Mendengar 

Khasiatnya: Apabila dibaca 500 kali , setelah selesai 

sembahyang dhuha pada hari Khamis, maka doanya akan 

ditunaikan oleh Allah SWT dan akan disembuhkan 

pendengarannya daripada penyakit tuli atau pendengarannya 

akan menjadi baik. 

 

28) Yaa Bashiru  اوثصيشYang Maha Melihat 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebelum sembahyang Jumaat 

dimulai sebanyak 100 kali pasti fikirannya akan bertambah 

cerdas dan hatinya akan terbuka. 

 

29) Yaa Hakam اوحكى Yang Maha Menetapkan 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap malam sunyi serta suci dari 

hadas dan najis sebanyak 68 kali, InsyaAllah akan dijadikan 

hatinya tempat rahsia dan hikmah ilmu agama. 

 

30) Yaa `Adl  اوعزلYang Maha Adil 

Khasiatnya: Apabila dibaca setelah selesai sembahyang lima 

waktu 104 kali pasti ia akan menjadi pemutus hukum yang adil 

dan akan meras tertarik hati orang lain kepadanya. 

 

31) Yaa Lathiif   اوٍطيفYang Maha Lembut 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 129 kali atau 130 kali, 

InsyaAllah usahanya atau perniagaannya akan maju dan akan 

merasa kejayaan dalam pekerjaannya. 
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32) Yaa Khabiir  اوخثيشYang Maha Mengenal 

Khasiatnya: Apabila dibaca selama 7 hari dan tiap-tiap hari 

sebanyak 812 kali, InsyaAllah akan datang kepadanya rahmat 

dengan segala khabar yang dikehendaki. 

 

33) Yaa Haliim  اوحٍيىYang Maha Penyantun 

Khasiatnya: Apabila dibaca sesudah sembahyang 5 waktu 

sebanyak 88 kali pasti ia akan dipelihara dari pangkatnya, 

jabatan atau kedudukannya. 

 

34) Yaa `Azhiim  اوعظيىYang Maha Agung 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 12 kali maka 

InsyaAllah penyakit akan segera sembuh dan akan terhindar 

dari kejahatan. 

 

35) Yaa Ghafuur  اوغفىشYang Maha Pengampun 

Khasiatnya: Barangsiapa menuliskan atas orang yang sakit 

demam bacalah sebanyak 3 kali, InsyaAllah akan segera 

sembuhlah ia. 

 

36) Yaa Syakuur  اوشكىشYang Maha Pembalas Budi 

(Menghargai) Khasiatnya: Apabila menuliskan sebanyak 40 kali 

oleh orang yang sesak nafas atau penat badan atau dhaif mata 

dan dihapuskannya dengan iri dan sapukan iri itu kepada 

badannya atau  matanya dan diminumkan, InsyaAllah akan 

mendapat berkat. 

 

37) Yaa `Aliy  ًًاوعYang Maha Tinggi 

Khasiatnya: Apabila ditulis pada kertas dan direndamkan pada 

segelas air (tulisannya sebanyak 110 kali) kemudian airnya 

diminumkan kepada anak kecil, InsyaAllah dia akan menjadi 

anak yang cerdas dan pandai. 

 

 

 



29 
 

 

38) Yaa Kabiir كثيش او Yang Maha Besar 

Khasiatnya: Apabila dibaca dalam masa 7 hari sesudah 

melakukan sembahyang hajat sebanyak 1000 kali setiap malam, 

InsyaAllah akan dikembalikan lagi jabatannya, pekerjaannya 

selama bukan dipecat kerana kecurangan atau kerana makan 

hasil rasuah dan lain-lain. 

 

39) Yaa Hafizh   اوحفيظYang Maha Memelihara 

Khasiatnya: Untuk menjaga keselamatan diri dari binatang buas 

atau dari hantu malam, dibaca sebanyak 99 kali pasti akan 

diselamatkan dan 

terhindar daripada segala gangguan tersebut diatas. 

 

40) Yaa Muqiit   اوزنيتYang Maha Pemberi Kecukupan 

Khasiatnya: Untuk melepaskan rasa haus dan lapar dibaca 

selama terkena penderitaan itu (bacalah sebanyak-banyaknya) 

InsyaAllah akan sembuh. 

 

41) Yaa Hasiib  اوحضيةYang Maha Membuat Perhitungan 

Khasiatnya: Untuk menguatkan jabatan atau pekerjaan yang 

dipegangnya apabila dibaca setiap selesai sembahyang Subuh 

atau sebelum terbit matahari dan petang (sesudah sembahyang 

Maghrib), InsyaAllah akan dijaga kedudukannya/jabatannya 

atau pekerjaannya. Bacalah sebanyak 777 kali. 

 

42) Yaa Jaliil    اوجٍيمYang Maha Mulia 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap pagi (jam 2.30 pagi) 

sebanyak 73 kali pasti usahanya, pekerjaannya atau 

kedudukannya akan meningkat dengan sangat menghairankan. 

 

43) Yaa Kariim  اوكشيىYang Maha Mulia 

Khasiatnya: Barangsiapa yang mewiridkan pada tiap-tiap kali 

hendak tidur sebanyak 270 kali atau lebih, maka InsyaAllah 

akan mendapat kemurahan dan kemuliaan dunia akirat. 

 

44) Yaa Raqiib   اوشهيةYang Maha Mengawasi 
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Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 50 kali pada setiap hari, 

InsyaAllah segala harta dan barangnya akan aman dari kecurian 

dan lain-lain. 

 

45) Yaa Mujiib   اوًجيةYang Maha Mengabulkan 

Khasiatnya: Apabila dibaca setelah selesai sembahyang Subuh 

setiap hari sebanyak 55 kali, InsyaAllah semua hajatnya 

dikabulkan oleh Allah s.w.t. 

 

46) Yaa Waasi`  اوىاصعYang Maha Luas 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau 

malam) sebanyak 128 kali pasti dilepaskan kesulitannya dan 

dipelihara dari orang yang hasad. 

 

47) Yaa Hakiim  اوحكيىYang Maha Maka Bijaksana 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau 

malam) sebanyak 300kali, insyaAllah akan menjadi cerdas akal 

fikirannya sehingga dengan mudah akan menerima ilmu-ilmu 

apapun. 

 

48) Yaa Waduud  اوىذَدYang Maha Mengasihi 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap malam sebanyak 11,000 kali 

pasti akan dikabulkan segala hajatnya dan akan dicintai orang 

dan mententeramkan keluarga dalam rumahtangga. 

 

49) Yaa Majiid  اوًجيزYang Maha Mulia 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 99 kali, InsyaAllah 

semuanya akan terasa aman dan tenteram semua anggota 

keluarganya. 

 

50) Yaa Baa`its  اوثاعجYang Maha Membangkitkan 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 100 kali dengan tangan 

diletakkan didada, pasti Allah s.w.t.. akan memberinya lapang 

ilmu dan hikmah. 

 

51) Yaa Syahiid  اوشٍيزYang Maha Menyaksikan 
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Khasiatnya: Apabila dibaca setiap malam sebanyak 319 kali 

pasti akan menyedarkan orang atau keluarga selalu 

menentangnya atau membangkang. 

 

52) Yaa Haqq  اوحكYang Maha Benar 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap hari, maka InsyaAllah 

keimanannya akan semakin bertambah. 

 

53) Yaa Wakiil  اوىكيمYang Maha Memelihara 

Khasiatnya: Dapat menjaga ketakutan daripada marabahaya 

seperti bencana banjir, angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. 

Maka banyak banyaklah membaca khalimah ini dan juga 

apabila dibaca pada tiap tiap hari atau malam sebanyak 66 kali 

atau lebih, InsyaAllah akan dibukakan baginya pintu kebaikan 

dan rezekinya. 

 

54) Yaa Qawiyyu  اومىيYang Maha Kuat 

Khasiatnya: Apabila dizalimi orang, maka bacalah sebanyak 

1000 kali, InsyaAllah akan dilepaskan ia daripadanya. 

 

55) Yaa Matiin  اوزتيهYang Maha Kokoh 

Khasiatnya: Untuk mengembalikan kekuatan terutama diwaktu 

dalam pertempuran, dibaca sebanyak-banyaknya (keduanya al 

qawiyyu dan al qawiyyu), InsyaAllah kekuatan akan pulih 

seperti semula. 

 

 

 

56) Yaa Waliyy  اوىًهYang Maha Melindungi 

Khasiatnya: jika anda sebagai seorang pejabat, atau berpangkat 

tinggi agar siapa saja sukar untuk menjatuhkan atau menggeser 

jabatan anda, maka bacalah “Yaa Waliyyu” sebanyak 1111 kali 

setiap selesai shalat selama satu bulan. InsyaAllah siapa saja 

tidak akan dapat menjatuhkan jabatan tersebut. 

 

57) Yaa Hamiid  اوًحيزYang Maha Terpuji 
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Khasiatnya: Apabila dibaca setelah selesai sembahyanh 

Maghrib dan Subuh sebanyak 62 kali, InsyaAllah

 segala perkataan dan perbuatannya akan selalu terpuji. 

 

58) Yaa Muhshii  ًاوًحصYang Maha Mengalkulasi (Menghitung 

Segala Sesuatu) 

Khasiatnya: Apabila dibacakan 20 kali kepada roti atau 

makanan lainnya kemudian kepada orang yang 

dikehendakinya,InsyaAllah ia akan tunduk. 

 

59) Yaa Mubdi`  اوزتزئYang Maha Memulai 

Khasiatnya: Untuk menjayakan segala yang dirancangkan, 

dibaca setiap hari sebanyak 470 kali, InsyaAllah apa yang 

direncanakan itu akan terwujud atau berhasil dengan baik. 

 

60) Yaa Mu`iid   اوزعيز Yang Maha Mengembalikan Kehidupan 

Khasiatnya: Untuk mengembalikan atau mencari sesuatu yang 

hilang, dibaca setiap sebelum sembahyang fardhu lima waktu 

sebanyak 124 kali, InsyaAllah dengan kehendak dan izin Allah 

s.w.t. akan kembali lagi. 

 

61) Yaa Muhyii  اوًحًيYang Maha Menghidupkan 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 58 kali, pasti 

akan memperolehi kemuliaan dan mengingkat darjatnya berkat 

nama yang dibaca. 

 

62) Yaa Mumiitu  اوزييتYang Maha Mematikan 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 490 kali atau lebih, maka 

InsyaAllah akan dapat menundukkan nafsu dan akan berbuat 

taat. 

 

63) Yaa Hayyu  اوحيYang Maha Hidup 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 300,000 kali, InsyaAllah 

akan terhindar dari penyakit. 

 

64) Yaa Qayyuum  ُاوميىYang Maha Mandiri 
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Khasiatnya: Apabila dibaca keduanya (Ya Hayyu Ya Qayyuum) 

setiap hari diwaktu malam yang sunyi sebanyak 1000 kali, 

InsyaAllah akan dikabulkan hajatnya dan akan menjadi 

hartawan dan dermawan serta disenangi kawan dan disegani 

lawan juga besar kewibawaannya. 

 

65) Yaa Waajid  اوىاجزYang Maha Penemu 

Khasiatnya: Untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri 

sendiri. 

 

66) Yaa Maajid  اوزاجزYang Maha Mulia 

Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 400 kali tiap-tiap pagi dan 

petang maka akan terang hatinya. 

 

67) Yaa Wahiid  اوىاحزYang Maha Tunggal 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap ba'da sembahyang lima 

waktu sebanyak 190 kali dalam masa satu bulan dan berpuasa 

pada hari Isnin dan Khamis, InsyaAllah segala hajatnya akan 

dikabulkan dan akan diberi keturunan. 

 

68) Yaa Shamad  اوًصزYang Maha Dibutuhkan, Tempat 

Meminta 

Khasiatnya: Untuk memohon apa saja yang dihajatkan. 

Dibacakan sebanyak 313 kali dalam waktu tiga hari (disertai 

puasa selama tiga hari juga),InsyaAllah akan dikabulkan segala 

macam hajatnya. 

 

69) Yaa Qaadir اومادس Yang Maha Menentukan, Maha 

Menyeimbangkan Khasiatnya: Apabila dibaca sebanyak 200 

kali setelah melaksanakan sembahyang sunat dua rakaat ketika 

dalam keadaan dha'ir, InsyaAllah akan mendapat kekuatan. 

 

70) Yaa Muqtadir  اوزنتزسYang Maha Berkuasa 

Khasiatnya: Apabila dibaca 100 kali setelah bangun tidur, 

InsyaAllah ia akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah 

SWT. 
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71) Yaa Muqaddim  َاوزنزYang Maha Mendahulukan 

Khasiatnya: Untuk menyegarakan apa yang diinginkan, dibaca 

setiap hari sebanyak 184 kali pasti dengan cepat tercapai apa 

yang diinginkannya dan barangsiapa yang mewiridkan / 

membacakan ketika masuk kemedan perang, InsyaAllah tidak 

akan mendapat kemudhratan. 

 

72) Yaa Mu`akkhir  اوزؤخشYang Maha Mengakhirkan  

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari 

sebanyak 300 kali atau lebih, InsyaAllah akan dibukakan pintu 

taufiq dan taubat baginya. 

 

73) Yaa Awwal  اأنُلYang Maha Awal 

Khasiatnya: Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari 

sebanyak 37 kali, InsyaAllah akan dikabulkan hajatnya. 

 

74) Yaa Aakhir  اأنخشYang Maha Akhir 

Khasiatnya: Apabila dibaca setiap selesai sembahyang Isyak 

sebanyak 1000 kali, InsyaAllah hatinya akan bersih dan 

bertambah kebaikan diakhir umurnya. 

 

75) Yaa Zhaahir  اوظاىشYang Maha Nyata 

Khasiatnya: Agar terbukanya segala ilmu, dibaca setiap ba'da 

sembahyang fardu sebanyak 1106 kali dalam masa satu bulan, 

pasti akan mendapat ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh orang 

biasa. 

 

76) Yaa Baathin  اوثاطهYang Maha Ghaib 

Khasiatnya: Untuk ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia 

baisa, dibaca setiap ba'da sembahyang fardu lima waktu 

sebanyak 30 kali, pasti akan dikabulkan ilmu-ilmu yamg jarang 

dimiliki oleh manusia. 
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77) Yaa Waali  اوىاويYang Maha Memerintah 

Khasiatnya: Agar terbuka hatinya, dibaca setiap pagi dan petang 

sebanyak-banyaknya, pasti hatinya akan terbuka atau futuh. 

 

78) Yaa Muta`aalii  اوزتعاويYang Maha Tinggi 

Khasiatnya: Apabila dibaca tiap-tiap hari siang atau malam 

sebanyak 541 kali, InsyaAllah ia akan mendapat hasil yang baik 

dan mendapat darjat yang lebih tinggi. 

 

79) Yaa Tawwaab  اوتىابYang Maha Penerima Tobat 

Khasiatnya: Untuk mengembalikan kejalan yang lurus, dibaca 

setiap saat, InsyaAllah akan berhasil segala apa yang 

diinginkan. 

 

80) Yaa Muntaqimu  اوًىتمىYang Maha Memberikan Siksaan 

Khasiatnya: apabila kita membaca “Yaa Muntaqimu” sebanyak 

690 kali lima kali sehari seusai shalatt fardu atau sebanyak 6900 

kali di waktu malam, maka jika kita bacakan terhadap orang 

yang dhalim, insyaAllah ia akan punah kekuatannya. 

 

81) Yaa Afuww  اوعفىYang Maha Pemaaf 

Khasiatnya: Baca sebanyak-banyaknya setiap saat supaya 

disenangi manusia yang kenal padanya. 

 

82) Yaa Rauufu  اوشؤَفYang Maha Pengasuh 

Khasiatnya: apabila kita membaca “Yaa Rauufu”setiap hari 

siang malam maka siapa saja yang melihat mukanya akan 

menaruh simpatik, 

 

83) Yaa Malikul Mulk  اوزوك ياوكYang Maha Penguasa Kerajaan 

(Semesta) Khasiatnya: Untuk mengawetkan pekerjaan atau 

mempertahankan jabatan atau kedudukannya, dibaca setelah 

selesai sembahyang fardu lima waktu ditengah malam sebanyak 

212 kali, InsyaAllah akan dijaga dari penjahat yang hasad 

padanya dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukan. 
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84) Yaa Dzul Jalaali Wal Ikraam  َاإنكشاَ َ اوجانم سYang Maha 

Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan 

Khasiatnya: Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari 

sebanyak 65 kali dalam masa satu bulan, InsyaAllah akan 

dipenuhi segala hajatnya. 

 

85) Yaa Muqsith  اوزنضظYang Maha Pemberi Keadilan 

Khasiatnya: Apabila dibaca 209 kali atau lebih, InsyaAllah akan 

terpelihara dari was-was syaitan laknatullah dalam ibadah. 

 

86) Yaa Jamii` ع اوجاي Yang Maha Mengumpulkan  

Khasiatnya: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari 

sebanyak 300 kali, InsyaAllah akan dikumpulkan segala 

maksudnya. 

 

87) Yaa Ghaniyy  ًاوغه Yang Maha Kaya 

Khasiatnya: Apabila dibacakan pada orang yang sakit atau 

mendapat bala dirinya dan orang lain sebanyak 1060 kali, 

InsyaAllah akan segera sembuh dari penyakitnya. 

 

88) Yaa Mughnii  اوزغًهYang Maha Pemberi Kekayaan 

Khasiatnya: Apabila dibaca pada tiap-tiap hari sebanyak 1000 

kali, InsyaAllah akan memjadi kaya berkat kurniaan Allah s.w.t. 

 

89) Yaa Maani  اوزاوعYang Maha Mencegah 

Khasiatnya: Untuk menolak perlakuan orang jahat dan orang 

zalim. dibacakan setiap ba'da sembahyang sunat Subuh 

(sebelum fardu Subuh) sebanyak 161 kali, InsyaAllah akan 

selamat dari perbuatan mereka itu. 

 

90) Yaa Dhaar  اوضاسYang Maha Penimpa Kemudharatan 

Khasiatnya: Untuk menyembuhkan penyakit (yang bertahun-

tahun tidak dapat disembuhkan) asma ini dibaca setiap hari 

sebamyak 1001 kali, InsyaAllah dengan izin dan kehendak 

Allah s.w.t. penyakit tersebut akan segera sembuh. 
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91) Yaa Nafii `    اوىافعYang Maha Memberi Manfaat 

Khasiatnya: Untuk menyembuhkan penyaklit dan 

menghilangkan kesusahan, asma ini dibaca setiap hari, 

InsyaAllah akan berhasil. Juga barangsiapa yang berzikir 

dengan hati ketika jimak dengan isterinya, InsyaAllah isterinya 

itu akan menaruh belas kasihan yang sangat dalam dan akan 

diberi anak yang soleh. 

 

92) Yaa Nuur اوىىش Yang Maha Bercahaya (Menerangi, 

Memberi Cahaya) Khasiatnya: Apabila dibaca pada tiap-tiap 

hari siang atau malam, InsyaAllah akan diterangkan hatinya dan 

anggotanya. 

 

93) Yaa Haadii  اوزادئYang Maha Pemberi Petunjuk 

Khasiatnya: dapat dikelarkan segala kesukarannya, akan 

memperoleh petunjuk dan kita dapat kembali kepada jalan yang 

kita lalui. 

 

94) Yaa Badii'  وثزيع اYang Maha Pencipta Yang Tiada 

Bandingannya Khasiatnya: Untuk tercapai apa yang telah 

direncanakannya asma ini dibaca setiap ba'da sembahyang fardu 

sebanyak 500 kali, pasti akan berjaya apa yang direncanakan. 

 

95) Yaa Baaqii  اوثانيYang Maha Kekal 

Khasiatnya: Untuk mengawetkan pekerjaan atas usahanya, baca 

asma ini setiap saat banyak-banyak, pasti pekerjaannya awet 

(kekal), jauh dari kerugian dan kejaAllah jumlah, InsyaAllah. 

 

96) Yaa Waarits  اوىاصثYang Maha Pewaris 

Khasiatnya: Asma ini untuk memajukan usaha apabila dibaca 

setiap malam sebanyak 707 kali, InsyaAllah usaha akan maju. 

 

97) Yaa Rasyiid  اوششيزYang Maha Pandai 

Khasiatnya: Untuk menambah kecerdasan berfikir, asma ini 

dibaca setiap pagi dan petang. 
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98) Yaa Shabuur  اوصثىشYang Maha Sabar 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir sebanyak 100 kali pada 

tiap tiap hari sebelum tebit matahari, InsyaAllah ia tidak akan 

dapat bala pada hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan 

sabar dalam menghadapi segala urusan asma ini dibaca setiap 

saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa 

saja, pasti segala urusan akan berhasil dengan baik. 

 

99) Yaa Shabuur  اوصثىشYang Maha Sabar 

Khasiatnya: Barangsiapa yang berzikir sebanyak 100 kali pada 

tiap tiap hari sebelum tebit matahari, InsyaAllah ia tidak akan 

dapat bala pada hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan 

sabar dalam menghadapi segala urusan asma ini dibaca setiap 

saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa 

saja, pasti segala urusan akan berhasil dengan baik. 

 

 Dari penjabaran khasiat dan fadhilah 99 Asmaul 

Husna diatas dapat disimpulkan bahwa mengamalkan Asmaul 

Husna secara berulang-ulang atau terus menerus, dapat 

menambah banyak manfaat untuk kehidupan kita. Pengulangan 

tersebut dapat menghasilkan kuatan jiwa dalam menghadapi 

berbagai persoalan kehidupan, dan kemudinya dapat menjadi 

dorongan dialam bawah sadar diri untuk berbuat sesuai dengan 

suara hati yang telah diberkahi-Nya. 

 

Dalam hafalan Asmaul Husna dilakukan setiap satu 

minggu 5 kali dengan cara dipandu oleh Guru. Guru memberi 

contoh lagu dan gerakan Asmaul Husna pada anak, kemudian 

anak mendengarkan setelah itu menirukan dan bernyanyi 

bersama-sama. Hafalan asmaul husna berfungsi untuk 

mengajarkan kepada siswa siswi untuk menghafalkan nama-

nama Allah dengan baik dan indah, mengenal dan mengerti 

akan arti dari nama- nama Allah setidaknya dapat menerapkan 

dalam kehidupan kesehariannya.  
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7. Manfaat Pembacaan Asmaul Husna 

Sesungguhnya Asmaul Husna adalah bacaan dzikir dan 

doa yang sangat baik dan istimewa, karena selain ia adalah 

bacaan yang sangat ringan dan mudah dicerna akal budi kita. 

Asmaul Husna juga menyimpan berbagai manfaat dan fadhilah 

yang teramat besar bagi hidup dan kehidupan kita. Tentang hal 

ini Nabi SAW. pernah memberikan penjelasan dengan 

bersabda: 

Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barang 

siapa yang mampu menghafalnya, niscaya dia akan masuk 

surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil (Esa pada dzat, sifat dan 

perbuatan-Nya serta tiada sekutu bagi-Nya) dan Dia menyukai 

pada yang ganjil. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Penggalan hadits di atas, menyatakan bahwa siapa yang 

bersedia mengamalkan membaca Asmaul Husna, maka Allah 

akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Lebih mendalam 

berkenaan dengan manfaat yang dapat kita peroleh dengan 

menjadikan Asmaul Husna sebagai bacaan dzikir dan do‟a 

sehari-hari (Al-Qahthani dalam Febriyani, 2018 :39-40), 

manfaat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mengamalkan membaca Asmaul Husna akan dapat 

mengantarkan kita untuk lebih mengenal atau ma‟rifat 

kepada Allah SWT. 

b. Membaca Asmaul Husna akan memberikan 

pemahaman dan pengetahuan kepada kita tentang sifat-

sifat Allah, sebab dari setiap asma‟ Allah tersebut 

menggambarkan tentang sifat-sifat yang mulia yang 

dimiliki oleh Allah. 

c. Mengamalkan membaca Asmaul Husna, akan dapat 

menumbuhkan baik sangka (Huznudzan) kepada Allah, 

sebab kita akan mengetahui jika Allah adalah Tuhan 

yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang 

mengabulkan doa-doa hamba-Nya, Tuhan yang Maha 

Pengampun dan Maha Bijaksana. 

d. Menyebut dan membaca Asmaul Husna atau 

menjadikannya sebagai bacaan dzikir setiap saat, 
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terlebih lagi menghafalkannya, akan dapat membawa 

dan mengantarkan kita kepada surga Allah. 

e. Membaca Asmaul Husna akan menumbuhkan perasaan 

cinta (mahabbah) kepada Allah, dan akan menjadikan 

kita menjadi hamba Allah yang dicintai-Nya. 

f. Mengamalkan membaca Asmaul Husna akan 

memberikan kesadaran pada kita tentang hakikat hidup 

dan kehidupanyang sedang kita jalani. 

g. Menyebut dan membaca Asmaul Husna akan 

memberikan kekuatan (energi) lahir dan batin kepada 

kita, menumbuhkan kedamaian dan ketenangan yang 

sangat mendalam dalam jiwa dan hati kita, (Al Fandi 

dalam Febriyani, 2018 :40). 

 

Menurut Al Hafidh dalam Febriyani (2018: 41), 

manfaat mengamalkan membaca Asmaul Husna antara lain : 

a. Hati menjadi tenang, tentram dan mantab. 

b. Iman bertambah kuat, diikuti amal yang shaleh. 

c. Hidup makin bergairah, makin semangat untuk 

membangun dunia dan mencari bekal akhirat. 

d. Hilang rasa gelisah, susah, stress, dan putus asa. 

e. Akhlak makin baik, menuju Akhlakul Karimah (mulia). 

f. Dicintai Allah, ahli langit dan ahli bumi. 

g. Semangat belajar meningkat, sifat malas menghilang. 

h. Memudahkan datangnya rizki. 

 

Dari beberapa pendapat mengenai manfaat 

mengamalkan Asmaul Husna dapat disimpulkan bahwa Asmaul 

Husna mengandung banyak manfaat terutama dapat 

meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah. Melalui 

berdo‟a dan dzikir dengan Asmaul Husna hati akan terasa 

tenang dan damai serta dapat mengantarkan kita ke surga-Nya. 
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B. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan diatas, maka 

penulis perlu memaparkan kerangka berfikir sendiri yaitu dengan 

berawal pada observasi terhadap anak ditemukan terdapat beberapa 

anak yang masih sering lupa pada saat menghafal Asmaul Husna, 

anak hanya hafal beberapa saja. Hal ini disebabkan karena metode 

pembelajaran hafalan Asmaul Husna kurang tepat sehingga anak-anak 

lebih memilih untuk berbicara sendiri, maka dari itu peneliti ingin 

mencoba memberikan metode bernyanyi berbantuan media audio 

visual dalam kegiatan pembelajaran menghafal Asmaul Husna, 

dengan harapan metode bernyanyi dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan hafalan Asmaul Husna anak. Untuk mengetahui secara 

jelas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa, 

pada awalnya anak memiliki tingkat kemampuan hafalan Asmaul 

Husna yang masih rendah, kemudian diterapkan metode bernyanyi 

berbantuan media audio visual dalam peningkatkan kemampuan 

Peserta Didik 
Kelas Kontrol 
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hafalan Asmaul Husna. Setelah penerapan metode bernyanyi maka 

akan diketahui hasilnya, yaitu peningkatan kemampuan hafalan 

Asmaul Husna pada anak. 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang 

relevan, belum di dasarkan pada fakta empiris yang di peroleh melalui 

pengumpulan data.
30

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hipotesis merupakan 

suatu pernyataan yang masih perlu diuji kebenarannya melalui 

penelitian tindakan dan pernyataan tersebut dirumuskan berdasarkan 

kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis 

merupakan jawaban awal terhadap permasalahan dalam penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “ Metode 

bernyanyi berpengaruh dalam meningkatkan hafalan Asmaul Husna 

anak”. 

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berikut ini merupakan ilustrasi dari beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti yang ada korelasinya dengan tema 

penelitian skripsi ini yaitu : 

1. Lili Khoirun Nisa meneliti Hubungan antara kebiasaan membaca 

asmaul husna dengan kecerdasan emosional siswa kelas XI MA. 

Nurul Ummah Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan. Dalam penelitian itu terdapat hubungan 

anatara kebiasaan membaca asmaul husna dengan kecerdasan 

sosial emosional siswa kelas XI MA. Nurul Ummah Yogyakarta 

yaitu positif dan signifikan. Hal ini terbukti dengan hasil analisis 

dan data statistik produk momen sebesar 0,614. Dan jika hasil 

tersebut di interpretasikan dengan nilai termasuk dalam kategori 

tinggi, dengan presentase 37,70%. Persamaan dalam penelitian 

ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama 

meneliti tentang asmaul husna. Namun penelitian Lilis Khoirun 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 96. 
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Nisa dia hanya terfokus dengan hubungan asmaul husna dengan 

sosial emosional di MA. Nurul Ummah Yogyakarta, sedangkan 

penelitian ini terfokus apakah ada pengaruh pembelajaran asmaul 

husna anak melalui metode bernyanyi di SDIT Bina Insan 

Madani. 

2. Wiwin Sekarni meneliti Penggunaan Metode bernyanyi untuk 

meningkatakan kemampuan menghafal kosa kata bahasa arab 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah 01 Sukarame. 

Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah tindakan 

kelas. Peneliti menyimpulakan bahwa penggunaan metode 

bernyanyi dapat meningkatakan kemampuan menghafal kosa  

kata  bahasa  arab  siswa  MIT  Muhammadiyah  01 

Sukarame. Perbedaan penelitian diatas yang akan penulis 

gunakan adalah sampelnya kelas IV, sedangkan peneliti 

menggunakan sampel siswa-siswi kelas 2, kesamaan dalam 

penelitian adalah variabel bebasnya yaitu menggunakan 

metode bernyanyi. 

3. Fitrotu Khoirin Nisak meneliti Pengaruh pembiasaan 

membaca asmaul husna terhadap karakter siswa MTs Nurul 

Ummah Kota Gedde Yogyakarta. Penelitian ini termasuk 

penelitian koleratif kuantitatif. Data yang diperoleh berupa 

angka-angka yang dianalisi dengan metode statistik, lalu di 

interpretasikan menggunakan bantuan SPSS 16,0 for windows. 

Penelitian itu menjelaskan bahwa kebiasaan membaca asmaul 

husna terhadap karakter siswa sebesar 0,156. Hal ini berarti 

15,6% karakter siswa dapat dipengaruhi oleh variabel 

kebiasaan asmaul husna. Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang asmaul husna. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh fitrotu Khoirin Nisak lebih 

memefokuskan pada pengaruh membaca asmaul husna 

terhadap karakter siswa MTs. Sebyek yang digunakan adalah 

siswa MTs. Sedangkan penilitian yang ini lebih memfokuskan 

pada peningkatan hafalan anak SD. 

4. Hasil Penelitian Feny Rahmawaty, dengan judul Penggunaan 

Metode Menyanyi Dalam Rangka Meningkatkan Motivasi 

Belajar Pada Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas I SD 
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Ta‟Mirul Islam Surakarta. Berdasarkan penelitian tindakan kelas 

yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunaan metode menyanyi memang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Peningkatan-peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari meningkatnya beberpa indikator yang 

telah ditetapkan peneliti juga disertakan pula nilai-nilai ulangan 

yang dilakukan ketika penelitian berlangsung. Persamaan 

penelitian ini yaitu sama sama menggunakan Metode Bernyanyi. 

dan perbedaan penelitian yang dilakukan Feny Rahmawaty ini 

memfokuskan kepada peningkatan motivasi belajar pada 

pembelajaran bahasa arab.  

5. Eli Susanti meneliti Upaya meningkatkan Pembiasaan Asmaul 

husna guna mengembangkan kecerdasan spiritual santri di TPQ 

masyitoh Cilacap jawa Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif. Datanya diperoleh melalui sumber data primer dan 

sekunder. Penelitian ini menjelaskan bahwa, metode bernyanyi 

yang diterapakan ustad di TPQ Masyitoh, mampu meningkatkan 

hafalan asmaul husna santri yaitu sebnyak 16 santri dengan 

presentase 53,33%. Sehingga peneliti menyimpulkan, bahwa 

metode bernyanyi terbukti efektif dalam membantu anak 

menghafal asmaul husna. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode bernyanyi berbantuan media audio 

visual dalam meningkat hafalan asmaul husna anak-anak. 

Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Eli Susanti lebih 

terfokus pada asmaul husna untuk meningkatkan sosial emosional 

anak TPQ yang berusia TK dan SD. Sedangkan, penelitian ini 

lebih memfokuskan pada peningkatan hafalan asmaul husna anak 

di SDIT Bina Insan Madani menggunakan metode bernyanyi. 

Adapun subyek penelitian adalah anak kelas 2 SD.  

Beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada 

kedekatan judul dengan dengan judul penelitian yang akan peneliti 

lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan permasalahan 

yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada hasil 

penggunaan metode bernyanyi mempengaruhi peningkatan hafalan 

asmaul husna anak atau tidak.  
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