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Pelajaran 3

MEYAKINI ADANYA HARI AKHIR

ِحْيِم  ﴾ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ
ّٰ

﴿  ِبْسِم الل

Cermati gambar tentang fenomena alam di bawah ini !

Gambar 3.1 : Ilustrasi kehancuran alam semesta

Berwudulah terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan

tadarus Al-Qur’an selama 10 menit sebelum memulai pelajaran!

AYO TADARUS
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Kita sering menyaksikan melalui media televisi tentang dahsyatnya bencara alam 

yang terjadi diberbagai belahan dunia. Bencana alam tersebut antara lain  gempa 

bumi, terjangan gelombang tsunami, angin puting beliung, banjir bandang, dan 

tanah  longsor. Akibatnya, banyak rumah dan gedung yang hancur, jembatan yang 

 rusak, jalan yang tidak bisa dilewati, serta banyaknya orang yang meninggal dunia. 

Dahsatnya bencana alam yang dialami oleh sebagian orang saat initidak akan 

sebanding dengan kehancuran yang sesungguhnya.Alam semesta serta isinya akan 

mengalami kehancuran sehingga kehidupan manusia di dunia akan berakhir. Hari 

tersebut dinamakan dengan hari kiamat atau hari akhir. 

A. Makna Hari Akhir

Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia dan semua makhluk di 

atas dunia. Peristiwa hari akhir banyak dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur’an. 

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat terdapat di  dalam 

surah al-Qa>ri’ah. Perhatikan surah al-Qa>ri’ah ayat 1-11 berikut ini. 

اِرَعُةۗ   ۳
َ
ق

ْ
ْدٰرىَك َما ال

َ
اِرَعُةۚ   ۲ َوَمٓا ا

َ
ق

ْ
اِرَعُةۙ   ۱ َما ال

َ
ق

ْ
ل
َ
ا

َمْبُثْوِثۙ   ۴
ْ
َراِش ال

َ
ف

ْ
ال

َ
 النَّاُس ك

ُ
ْون

ُ
َيْوَم َيك

ْت َمَواِزيُنٗهۙ   ٦
َ
ل

ُ
ق

َ
ا َمْن ث مَّ

َ
ا
َ
ْوِشۗ   ۵ ف

ُ
َمْنف

ْ
ِعْهِن ال

ْ
ال

َ
 ك

ُ
َبال جِ

ْ
 ال

ُ
ْون

ُ
َوَتك

ْت َمَواِزْيُنٗهۙ   ۸
َّ
ا َمْن َخف مَّ

َ
اِضَيٍةۗ   ۷ َوا ُهَو ِفْي ِعْيَشٍة رَّ

َ
ف

AK TIVITAS

1. Carilah gambar-gambar berbagai jenis bencana alam di berbagai tempat, 

lalu tempelkan gambar tersebut pada kertas karton atau plano!

2. Diskusikan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam!

3. Jelaskan bagaimana dahsyatnya ketika terjadinya bencana alam tersebut!

4. Jelaskan sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi peristiwa 

tersebut!
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ْدٰرىَك َما ِهَيْهۗ   ۱۰ َناٌر َحاِمَيٌة
َ
ُه َهاِوَيٌة ۗ  ۹ َوَمٓا ا مُّ

ُ
ا
َ
ࣖ ف

Terjemahnya :

“Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari 
itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang 
dihambur-hamburkan, maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka 
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang), dan adapun orang yang ringan 
timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan 
tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.”

Surah al-Qa>ri’ah di atas menjelaskan tentang bagaimana suasana ketika terjadinya 

hari kiamat. Manusia berhamburan dan panik seperti laron (sejenis serangga) yang 

berterbangan, gunung-gunung meletus dan alam semesta hancur berantakan. 

Ikutilah pelajaran berikut ini dengan baik, untuk mengetahui lebih jelas tentang 

hari akhir atau hari kiamat.

1.  Pengertian Hari Akhir

Hari akhir adalah hari 

berakhir nya kehidupan 

makh luk di dunia. Hari 

akhir disebut juga de-

ngan hari kiamat, saat 

terjadinya kehancuran 

me   nyeluruh pada bumi 

dan alam  semesta serta 

semua isi nya. Pada hari itu 

tidak ada satupun  planet 

yang tersisa, semua han-

cur  termasuk bumi yang 

kita tempati.

Pengetahuan tentang 

kapan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh  Allah Swt. 

dan tidak seorang pun yang mengetahuinya termasuk para malaikat. Meskipun 

demikian, sebagai seorang mukmin kita  harus yakin dan percaya akan datangnya hari 

kiamat.

Menyakini datangnya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Orang yang 

tidak menyakini akan terjadinya hari kiamat termasuk golongan orang yang tidak 

sempurna imannya.

 

 ��   ࣖ  

Gambar 3.2 : Anak bertanya
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2.  Jenis dan Tanda Hari Akhir

Hari akhir atau kiamat menurut kejadiannya dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yakni kiamat sugra dan kiamat kubra.

a.  Kiamat Sugra

Kiamat sugra artinya kia-

mat kecil, yaitu hari kehan-

curan sebagian kecil dari 

alam semesta. Kiamat kecil 

juga dapat diartikan sebagai 

hari berakhir nya kehidupan 

seseorang atau sebagi an 

makhluk di bumi.

Berikut ini adalah bebe-

rapa contoh kiamat kecil. 

1) Gempa bumi meru pakan hari kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu 

yang terkena gempa tersebut.

2) Tanah longsor merupakan peristiwa alam yang terjadi dan dialami oleh sebagian 

orang yang tinggal di daerah longsor.

3) Kematian merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia bagi seseorang.

4) Peristiwa kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena 

musibah.

b.  Kiamat Kubra

Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya, seluruh alam 

 semesta berserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhlukpun yang 

 mampu bertahan hidup kecuali Allah Swt. yang Maha Kekal. Kiamat kubra juga dapat 

di artikan sebagai hari berakhirnya semua kehiduapan makhluk di alam semesta. 

Kiamat kubra ini akan terjadi setelah malaikat Isrofil meniup sangkakala yang 

pertama. Semua makhluk yang memiliki kehidupan akan mengalami kematian 

termasuk, Israfil, iblis dan sebangsanya, kecuali Allah Swt. yang Maha Kekal selama-

lamanya.

Kapan terjadinya kiamat kubra tersebut? Waktunya telah ditetapkan oleh Allah 

Swt. Namun, tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Nabi Muhammad saw. Allah 

Swt. merahasiakan waktu terjadainya kiamat, bahkan di dalam Al-Qur’an dijelaskan 

bahwa kiamat tersebut akan terjadi secara tiba-tiba. 

Gambar 3.3 : Contoh kiamat sugra
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Meskipun tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat kubra, tetapi kita 

dapat mengetahui melalui tanda-tanda yang disabdakan oleh Rasulullah saw.  antara 

lain sebagai berikut.

1. Tanda kecil yang menunjukkan akan terjadinya kiamat, antara lain:

a. munculnya berbagai fitnah;

b. banyak bermunculan nabi  palsu;

c. banyak hujan tetapi sedikit 

tanaman;

d. banyaknya kebohongan dan 

kesaksian palsu;

e. perbuatan riba berkembang 

pesat dan merajalela;

f. terjadinya pertempuran besar 

antara 2 golongan; dan

g. Banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya.

2. Tanda besar yang menunjukkan kepastian akan terjadinya kiamat kubra dalam 

waktu dekat.

a. Terbitnya matahari dari sebelah barat

b. Munculnya Dajjal.

Gambar 3.4 : Ilustrasi kiamat kubra

Gambar 3.5 : Tanda Kecil Kiamat
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 Maksudnya ialah bahaya 

besar yang tidak ada 

tandingan nya sejak Nabi 

Adam a.s. sampai hari 

kiamat. 

 Dajjal berbuat sesuka hati-

nya dengan perkara- perkara 

yang luar biasa. Dia akan 

mendakwahkan dirinya se-

bagai Tuhan.

c. Turunnya Nabi Isa a.s 

 Nabi Isa a.s. akan turun dari Negeri Syam, dan membunuh Dajjal, kemudian 

Nabi Isa a.s akan menjalankan syariat Nabi Muhammad saw.

d. Turunnya Imam Mahdi

e. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

f. Munculnya binatang melata di bumi

g. Munculnya asap di timur dan barat

h. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab

Gambar 3.6 : Tanda Besar Kiamat

AK TIVITAS

Setelah memahami makna hari akhir, jenis dan tanda-tandanya, mari kita 

melakukan kegiatan berikut ini !

1. Setiap siswa menentukan tiga tanda hari akhir yang sudah muncul di 

lingkungan sekitar kita serta sikap dalam menghadapinya.

2. Kemudian, bentuklah beberapa kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 

6 orang siswa.

3. Diskusikanlah bersama teman dalam kelompok tentang tanda-tanda hari 

akhir yang sudah muncul serta sikap dalam menghadapinya.

4. Sampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas

5. Mintalah teman-teman lainnya untuk memberi tanggapan.
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B. Nama-Nama Hari Akhir

Hari akhir atau kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas 

dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggung-

jawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ada beberapa nama hari  akhir 

sebagai tahapan yang akan ditempuh oleh manusia untuk menerima balasan dari 

amal ibadahnya ketika di dunia. 

Adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain sebagai berikut.

1.  Yaumul qiamah artinya hari kehancuran

Pada hari itu bumi dan alam semesta serta semua 

isinya akan hancur atas izin Allah Swt. Pada hari itu semua 

manusia akan meninggal dunia untuk mempertanggung-

jawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di 

dunia. 

2. Yaumul ba’as| artinya hari kebangkitan

Hari  dibangkitkan manusia dari alam kubur  (barzakh) 

ketika  Allah Swt. memerintahkan Malaikat Israfil untuk  

meniup sangkakala yang kedua kalinya. Manusia 

yang  sudah  berabad-abad meninggal dunia sehingga 

telah menjadi tulang-belulang di dalam kubur akan 

dihidupkan oleh Allah Swt. untuk menerima balasan dari 

amal perbuatannya. 

3.  Yaumul mahsyar artinya hari perkumpulan

Hari manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas. 

Matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Tidak 

ada yang dapat memberikan pertolongan, kecuali amal 

baik ketika di dunia.

4.  Yaumul  hisab artinya hari perhitungan

Hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika 

 hidup di dunia. Hari  itu  manusia  tidak  bisa  ber dusta  

atas amal  perbuatan   yang  pernah  dilakukan  di   dunia.  

Mulut akan  terkunci, yang berbicara tangan dan kaki 

yang menjadi saksinya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. 

 Yasin/36 : 65 berikut.

Gambar 3.7 : Kehancuran

Gambar 3.8 : Hari 
kebangkitan

Gambar 3.9 : Hari 
perkumpulan

Gambar 3.10 : Hari 
Perhitungan
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َ
ِسُبْون

ْ
اُنْوا َيك

َ
ُهْم ِبَما ك

ُ
ْرُجل

َ
ْشَهُد ا

َ
ْيِدْيِهْم َوت

َ
ُمَنٓا ا ِ

ّ
ل
َ
َواِهِهْم َوُتك

ْ
ف
َ
ٰٓى ا ِتُم َعل خْ

َ
َيْوَم ن

ْ
ل
َ
ا

Terjemahnya: 

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan 
kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

5. Yaumul mizan artinya hari penimbangan

Hari penimbangan antara perbuatan baik dan 

perbuatan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus 

dipertanggungjawabkan  di hadapan Allah Swt.

6. Yaumul jaza/Yaumul ad-din artinya hari pembalasan

Hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut manusia 

menerima balasan dari amal perbuatannya. Perbuatan baik akan mendapat balasan 

kebaikan dan perbutan buruk akan mendapat siksaan.

 

C.  Hikmah Beriman kepada Hari Akhir

Hari kiamat merupakan peristiwa yang menjadi rahasia Allah Swt. tidak ada 

seorangpun yang mengetahuinya, tetapi peristiwa tersebut cepat atau lambat pasti 

akan terjadi. Ketika kiamat telah terjadi, semua amal perbuatan ketika kita hidup di 

dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, sebagai 

orang Islam dan beriman, kita wajib menyakini akan ter jadinya hari kiamat tersebut. 

Gambar 3.11 : Hari Penimbangan

AK TIVITAS

No Nama Hari Akhir Keadaan yang Akan Dialami oleh 
 Manusia

1

2

3

4

5

6

Buatlah tabel berikut di buku tulismu, kemudian lengkapilah !
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Banyak hikmah yang dapat diperoleh dari 

keyakinan kita terhadap terjadinya hari kiamat, 

di antara hikmat tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Mendorong umat manusia untuk senantiasa 

taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah 

Allah Swt.

2. Bertindak dengan penuh tanggung jawab 

dan berhati-hati dalam melakukan setiap 

pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa

3. Menunjukkan perilaku yang terpuji dalam 

kehidupan sehari-hari

4. Selalu teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridai oleh 

Allah Swt.

5. Senantiasa menjalankan hidup dengan penuh harapan karena keyakinan akan 

mendapat ganjaran dari Allah Swt.

6. Menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia.

7. Menyadarkan manusia agar memperbanyak sedekah untuk kebaikan di akhirat 

kelak.

Gambar 3.12 : Ketaatan siswa beribadah

AK TIVITAS

Perhatikan Q.S. al-H]asyr/59: 18 berikut!

َّ
ۗ ِان َ ّٰ

وا الل
ُ
َمْت ِلَغٍدۚ َواتَّق دَّ

َ
ا ق ٌس مَّ

ْ
ْنُظْر َنف

َ
ت
ْ
َ َول ّٰ

وا الل
ُ
َمُنوا اتَّق

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
 يٰٓا

َ
ْون

ُ
َ َخِبْيٌر ِۢبَما َتْعَمل ّٰ

 الل
Terjemahnya : 

“Wahai  orang-orang  yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan  hendak-
lah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan.”

Terkait ayat di atas, tuliskan di buku catatan pendapat atau cerita tentang 
beberapa perbuatan yang kamu lakukan untuk persiapan menghadapi hari 
akhir!
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AK TIVITAS

No Pernyataan S TS Alasan

1 Saya harus melakukan 
perbuatan yang terpuji agar 
mendapat pahala

2 Kiamat masih lama, maka saya 
bertaubat ketika sudah tua 
nanti

3 Saya harus secepatnya ber-
tobat, karena kiamat akan 
terjadi secara tiba-tiba

4 Saya harus menikmati ke-
senangan hidup di dunia 
se suka hati

Berilah tanda () pada kolom setuju (S) atau tidak setuju (TS) beriku ini!

1. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima

2. Hari kiamat adalah hari terjadinya kehancuran menyeluruh pada alam 

semesta dan hari berakhirnya kehidupan di dunia.

3. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui kapan terjadinya 

hari akhir atau kiamat.

4. Kiamat ada dua, yakni kiamat sugra (kecil) dan kiamat kubra (besar)

5. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. akan 

memperoleh balasan surga

6. Orang-orang yang berbuat  jahat dan orang-orang kafir akan mendapatkan 

siksa neraka.

7. Nama-nama hari akhir antara lain yaumul qiamah, ba'as|, mahsyar, hisab, 

mizan, dan yaumul jaza’.

8. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain dapat mendorong kita untuk 

meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

R ANGKUMAN
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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D pada 
jawaban yang paling benar!

1. Hari terjadinya kehancuran menyeluruh pada alam semesta dan hari 

berakhirnya kehidupan di dunia disebut… .

 A. bencana alam

 B. gejala alam

 C. hari kiamat

 D. kematian

2. Terjadinya kehancuran pada suatu tempat di dunia sebagai akibat dari 

bencana alam, sehingga banyak di antara manusia yang meninggal dunia. 

 Peristiwa tersebut dinamakan dengan....

 A. kiamat kubra

 B. kiamat sugra

 C. yaumul kiamah

 D. yaumul akhir

3. Orang yang beriman wajib menyakini adanya hari akhir, sedangkan orang 

yang tidak menyakini adanya hari akhir termasuk golongan orang tidak 

sempurna ....

 A. ibadahnya

 B. imannya

 C. ikhtiarnya

 D. ikhlasnya

4. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur maka manusia akan dikumpulkan 

di suatu tempat yang luas. Peristiwa ini disebut dengan yaumul… .

 A. mahsyar     

 B. jaza 

 C. mizan  

 D. ba’as|

UJI  KEMAMPUAN
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5. Hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, karena pada 

hari itu manusia akan berserakan, dan bumi akan berhamburan. Peristiwa 

ini dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam surah….

 A. al-Qadr 

 B. al-Fīl

 C. al-Z [alz [alah

 D. al-Qa <ri’ah

6. Pada hari akhir nanti terdapat suatu hari, di sana amal perbuatan manusia 

akan ditimbang antara perbutan baik dan perbuatan buruk, untuk diberikan 

balasan di hadapan Allah Swt. dinamakan  dengan yaumul… .

 A. mahsyar     

 B. jaza 

 C. mizan  

 D. ba’as|

7. Semua amal perbuatan manusia akan dibalas dan dipertanggungjawabkan 

di hadapan Allah Swt. hari tersebut dinamakan dengan yaumul....

 A. mahsyar     

 B. jaza 

 C. mizan  

 D. ba’as|

8. Mengingatkan manusia agar tidak terlena dengan kehidupan dunia 

 merupakan ....

 A. makna hari kiamat

 B. tanda-tanda hari kiamat

 C. salah satu nama-nama hari akhir

 D. hikmah beriman kepada hari kiamat

9. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah....

 A. terbitnya matahari dari sebelah timur

 B. turunnya nabi Musa a.s.

 C. munculnya Dajjal



49Pelajaran 3 : Meyakini Adanya Hari Akhir

 D. muncul Yakjuj

10. Dengan menyakini akan terjadinya hari akhir, terdapat banyak hikmah yang 

bisa kita rasakan. Berikut ini yang merupakan hikmah beriman kepada hari 

akhir adalah meningkatkan....

 A. kepercayaan

 B. ketaqwaan

 C. kekhusukan

 D. ketertiban

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang  benar!

1. Hari kehancurann alam semesta secara menyeluruh disebut....

2. Hari kiamat terjadi setelah sangkakala ditiup oleh malaikat....

3. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya ditandai dengan....

4. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat....

5. Hari  dibangkitkan manusia dari alam kubur disebut....

6. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah....

7. Hari perhitungan amal perbuatan manusia disebut....

8. Kiamat yang sebenarnya disebut dengan....

9. Bencana alam merupakan contoh dari....

10. Kiamat sugra artinya kiamat....

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang  
benar!

1. Apa perbedaan anatara kiamat sugra dan kiamat kubra?

2. Apa tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra,tulislah!

3. Apa tanda-tanda kiamat yang sudah muncul?

4. Apa hikmah beriman kepada hari akhir?

5. Mengapa kiamat dirahasiakan oleh Allah Swt.?

ِمْيَن ﴾
َ
ٰعل

ْ
ِ َرّبِ ال

ّٰ
َحْمُد للِ

ْ
ل

َ
﴿ ا
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