
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat  Islam  memahami  Asma’ul  Husna  sebagai  dasar  iman  yang 

sebenarnya.  Asma’ul  Husna mengandung suatu pendahuluan,  yakni  dengan 

mengingatkan keberagamaan dalam diri setiap insan. Asma’ul Husna terdapat 

berbagai  emosi  manusia  seperti  rasa  takut,  harap,  cemas,  cinta,  kesetiaan, 

pengagungan, pensucian dan lain-lainnya yang menghias jiwa manusia.

Asma’ul  Husna bersifat  tauqifiyyah yaitu,  penetapannya  harus 

berlandaskan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah,  tanpa  adanya  penambahan  dan 

pengurangan karena akal tidak mungkin dapat mengetahui nama-nama yang 

dimiliki-Nya  (Sa’id  bin  Ali,  2009:  13).  Nama-nama  Allah adalah  alamat 

kepada  Dzat yang  dengan  sebenarnya.  Perbedaan  pendapat  tentang  arti, 

makna,  dan  penafsirannya  yang  jelas  tidak  boleh  musyrik dalam 

mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah SWT. 

Kata  Al-Asma merupakan bentuk jamak dari  kata  Al-Ism yang biasa 

diterjemahkan dengan ‘nama’( Quraish Shihab, 2005: xxxvi). Kata  Asma’ul 

Husna berakar dari kata assumu yang berarti ‘ketinggian’, atau assimah yang 

berarti ‘tanda’. Nama sebagai tanda bagi sesuatu, yang dijunjung tinggi. Kata 

AlHusna, bentuk  muannats/  feminim dari kata  Ahsan yang berarti ‘terbaik’. 

Penyifatan nama-nama Allah yang superlatif, menunjukkan bahwa nama-nama 

tersebut baik, yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id.wikipedia.org/wiki/Musyrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah


Kata Husna menunjukkan bahwa nama-nama-Nya adalah nama-nama 

yang amat sempurna, tidak tercemar oleh kekurangan (Quraish Shihab, 2005: 

xxxvi). Nama yang disandang-Nya itu dari bahasa manusia. Namun digunakan 

manusia mengandung makna kebutuhan serta kekurangan, walaupun ada di 

antaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula 

yang dapat dipisahkan. 

Nama-nama  Allah  terdapat  dalam  Al-Qur’an,  tafsir,  dan  majalah. 

Majalah  islami  terdapat  beberapa  kali  nama-nama  Allah  karena  nama  itu 

merupakan nama yang luas penggunaannya. Memerintahkan orang lain untuk 

sabar,  menasihati  untuk  mengalah,  memerintah  untuk  melihat,  mendengar, 

memelihara, mensyukuri, mengawasi, dan lain-lain, itu semua termasuk dalam 

nama-nama indah Allah.

Asma’ul Husna yang terdiri dari 99 nama indah Allah dalam penelitian 

ini  dicari  bentuk  padanannya,  pengertian,  dan  deskripsi  ke  dalam  bahasa 

Indonesia.  Penyerapan  unsur  bahasa  asing  itu  dilakukan  secara  selektif, 

sebagai contoh kata  condominium yang belum lama terdapat dalam budaya 

Indonesia  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  penyesuaian  ejaan 

menjadi  kondominium.  Demikian  juga kata  konsesi,  staf,  golf,  manajemen, 

dan dokumen.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan  masalah dalam penelitian  ini  untuk  mengetahui  tentang 

bentuk padanan Asma’ul Husna, pengertian, dan deskripsi dalam Ar-Risalah,  



Quantum  Asma’ul  Husna,  dan  Menyingkap  Tabir  Illahi:  Asma’ul  Husna 

dalam Perspektif Al-Qur’an.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan 

sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk padanan  Asma’ul  Husna dalam  Ar-Risalah,  

Quantum  Asma’ul  Husna karangan  Rachmat  Ramadhana  al-Banjari 

tahun  2009,  dan  Menyingkap  Tabir  Ilahi  Asma  al  Husna  dalam 

perspektif Al-Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005?

2. Menggali  pengertian unsur  Asma’ul Husna yang terdapat dalam  Ar-

Risalah, Quantum Asma’ul Husna karangan Rachmat Ramadhana al-

Banjari tahun 2009, dan Menyingkap Tabir Ilahi Asma al Husna dalam 

perspektif Al-Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005?

3. Bagaimanakah  deskripsi  unsur  Asma’ul  Husna yang  terdapat  dalam 

Ar-Risalah, Quantum Asma’ul Husna karangan Rachmat Ramadhana 

al-Banjari  tahun 2009,  dan  Menyingkap Tabir Ilahi  Asma al  Husna  

dalam perspektif Al-Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005?

D. Tujuan  Penelitian

 Tujuan yang menjadi dasar dalam penelitian ini :

1. Mendeskripsikan bentuk padanan  Asma’ul  Husna dalam  Ar-Risalah,  

Quantum Asma’ul Husna karangan Rachmat Ramadhana al-Banjari tahun 

2009, dan  Menyingkap Tabir Ilahi Asma al Husna dalam perspektif Al-

Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005.



2. Menggali  makna  Asma’ul  Husna yang  terdapat  dalam  Ar-Risalah,  

Quantum Asma’ul Husna karangan Rachmat Ramadhana al-Banjari tahun 

2009, dan  Menyingkap Tabir Ilahi Asma al Husna dalam perspektif Al-

Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005.

3. Mengetahui deskripsi Asma’ul Husna yang terdapat dalam Ar-Risalah,  

Quantum Asma’ul Husna karangan Rachmat Ramadhana al-Banjari tahun 

2009, dan  Menyingkap Tabir Ilahi Asma al Husna dalam perspektif Al-

Qur’an karangan M. Quraish Shihab tahun 2005.

E.  Manfaat Penelitian

a. Teoritis 

Penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  keilmuan  Bahasa  dan 

diharapkan  dapat  menambah  ilmu  pengetahuan  keagamaan  dengan 

mengenal Asma’ul Husna

b. Praktis

1.    Hasil  penelitian  ini  dapat  memperluas  pengetahuan  pembaca 

untuk memahami tentang  bentuk padanan, pengertian,  dan deskripsi 

dalam  Ar-Risalah,  Quantum  Asma’ul  Husna karangan  Rachmat 

Ramadhana al-Banjari tahun 2009, dan Menyingkap Tabir Ilahi Asma 

al  Husna  dalam perspektif  Al-Qur’an karangan  M.  Quraish  Shihab 

tahun 2005

2.  Hasil  penelitian ini  dapat menambah referensi  penelitian bahasa 

dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti bahasa selanjutnya



F. Sistem Penulisan

Sistematika  penulisan  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas 

mengenai  langkah  penelitian,  sekaligus  permasalahan  yang  dibahas  dalam 

penelitian. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

Bab  pertama, berisi  tentang  pendahuluan,  yang  terdiri  dari  latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab  kedua,  berisi  tentang landasan teori,  meliputi:  tinjauan pustaka, 

kajian teori yang berisi penjelasan sinonim, deskripsi. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, 

objek  penelitian,  sumber  data  dan  data,  waktu  penelitian,  teknik 

penggumpulan data, teknik analisis data, dan penyajian hasil analisis. 

Bab  keempat,  berisi  tentang  hasil  dan  pembahasan,  meliputi: 

pengertian  deskripsi  dan  sinonim  yang  terdapat  dalam  buku  bacaan  Ar-

Risalah. 

Bab kelima, berisi tentang penutup, meliputi: simpulan dari penelitian 

dan saran dari penulis dilanjutkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.


